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۳۰ ۱۷ 

 دینک باختنا ار لوا ةژوس تقد اب :لوا شخب
۱۹ 

 ی رگید یتامدقم یاهنومزآ زا یخرب :مود شخب

 یرادیب طیارش رد ییاهشیامزآ؛موس شخب
۱ ۳ 

 ندرک تفس -اهاپ ندرک تفس - رگیدکی هب اهتسد ندرک لفق

 هب یتسدبوچ ندیبسچ - ندرک تبحص ییاناوت مدع - تسد

 نومزآ - هژم نومزآ - نتساخرب ییاناوت و تردق مدع - اهتسد
 رگی دکی هب اهکلپ ندنابسچ - شراخ ساسحا

 ۶۰ ندرک مزیتونپیه یگنوگچ :مراهچ شخب

 ۷۰ ندرک مزیتونپیه یارب رگید شور دنچ :مجنپ شخب

 تربره شور - یروبسیلاس تیاود شور - زروالف یندیس شور

 لیگ کم دنامروا شور - تنیلف

 ۹۵ هسلخ طیارش رد یمزیتونپیه یاههدیدپ :مشش شخب

 دامجنا شیادیپ - یلدنص هب ندیبسچ - رگیدکی هب اهکلپ ندیبسچ
 - مسیلوبمانموس اي یدرگباوخ هدیدپ داجیا - تسدرد ینالضع

 - یرانق کی رادید - وراج بوچ یاج هب رتخد کی رادید مهوت

 - یلدنص هب ندیبسچ یلو ندش رادیب

 ۷ یمزیتونپیه طیارش رد رتشیب تایبرجت :متفه شخب
 ئارا و خرس لگ تیژر - یریگیهام ماجنا و هچایرد تیژر

 - نامز رد ییارهقهف ریس - یمزیتونپیه تایبرجت عاونا - ینارنخس

 و یمقوت یاههدیا - مسا ندرک شومارف - نیغورد ةرطاخ داجیا
 کاردا دنچ شیامن - یلایخ یلدنص یور رب نتسشن - ینایذه

 داجیا اي یشخبافش - فرگش کیژلویزیف تارییغت - بلاج یمقوت



 دعب تانیقلت - یمزیتونپیه یفنم و تبثم تامهوت عاونا - یرامیب
 یدعب عیرس مزیتونپیه یارب هژوس ندرک یطرش - یمزیتونپیه زا

 ۱۳۹ زونپیه طیارش رد هداعلاقراخ یاههدیدپ :متشه شخب

 یسح زا جراخ تاکاردا و مزیتونپیه - ینیب نشور

 ۱۴۲ یمزیتونپیه یاههژوس ندرک رادیب ةوحن :مهن شخب

 ۱۳۶ مزیتونپیه یروثت هب یلامجا هاگن:مهد شخب
 ۱۵۱ اهباوج و تالاژس:مهدزای شخب

 هدارا فیعصض دارفا ایآ  ؟دراد یدایز هدارا تردق روزیئونپیه ایآ

 ناوت یم ایآ - ؟دنوش یم مزیتونپیه یوق هدارا یاراد دارفا زا رتدوز

 «ندناسرت اب ناوت یم ایآ - ؟درک مزیتونپیه شلیم فالحخرب ار یدرف

 روبجم ار هژوس دناوت یم روزیتونیپه ایآ- ؟درک مزیتونپیه ار یدرف
 نایاقآ زا رتتحار اهمناخ ایآ ؟دنک یفالخاریغ یاهراک هب

 ؟ دنوش یم مزیتونپیه

 ۱۵۸ دیفم تانیقلت زا یحرب :مهدزاود شخب
 قارغا و دینزن فال  دینک رتدایز ار ناتدوخ هب نارضاح دامتعا

 هب ار رس ندناخرچ شور - دیشاب دنبیاپ دوخ یاهلوق هب - دیی

 یور هب - دینزب هبرض همجمج یالاب هب هتسهآ یلیخ - دیربب راک

 بیکرت - یظفل تانیقلت لیمکت - دیروآ راشف وا نامشچ هرک

 - دعب یاهتبون یارب هژوس یریذپ مزینونپیه داجیا . اهکینکت
 کی نامزمه ندرک مزیتونپیه - یعیبط باوخ رد ندرک مزیتوپنیه
 قیرط زا ندرک یمزیتونپیه - یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت - هورگ
 - یمزیتونپیه لرتنک لاقتنا - همان قیرط زا ندرک مزیتوپنیه - نفلت
 ای ییاشچ مهوت - مزیتونپیه دوجو نوماریپ قیقحت یارب ینومزآ
 - !تسا نایذه شیادیپ زا رت تحار یلیح مهوت داجیا - یرادید

 دنک و دنت - ینالضع دامجنا اپ یسپلاتاک داجیا - یدرد یب داجیا

 تسوپ ای تروص رد یحخرس داجیا - ضبن ای بلق تانابرض ندرک

 رادیب - هتساوخان ندش مزیتونپیه لباقم رد دارفا تظافح - هژوس

 - لکشم یاههژوس ندرک رادیب - الاب تمس هب یاهساپ اب ندرک



 دامتعا اب - هدش مزیتونپیه یرگید طسوت هک یاهژوس ندرک رادیب

 ! دینک
 ا یشیامن مزیتونپیه لوصا اب ییانشآ:مهدزیس شخب
 1۸۶ هیحاتتفا ینا رنخس :مهدراهچ شخب
 ۴۳° هنحص رد یمزیتونپیه یاههدیدپ شیامن :مهدزناپ شخب

 طوقس نومزآ - «یمزیتونپیه هبحور ناحتما» یهورگ نومزآ نیلوا

 رب نتسشن نومزآ - ولج تمس هب طوقس نومزآ - تشپ فرط زا
 هب اهتسد ندیبسچ نومزآ - یهورگ نومزآ نیمود - یلدنص یور
 «رگیدکی رد اهتسد ندرک لفق» یهورگ شیامزآ نیموس - رگیدکی
 کون ندنابسچ» یهورگ همانرب نیمراهچ - ناهد ندنامزاب نومزآ

 کون لحم ندرک مگ» یهورگ همانرب نیمجنپ - «مه هب ناتشگنا
 نومزآ - «نازرل یاهتسد تست» یهورگ نومزآ نیمشش - «ناتشگنا

 - مان یشومارف و ناهد ندش لفق نابز تنکل یاهتست - اهاپ شزرل

 یناویل اب یتسم - نتخیر بآ نامز رد تسد شزرل» نیگنس بآ

 یهورگ نومزآ نیمتفه - یمزیتونپیه هسلخ داجیا - «بآ

 -راگیس کرت شیامزآ - یهورگ تسد زاورپ - «یهورگ مزیتونپیه»

 هب اهتسد ندیخرچ نومزآ - نایچاشامت نايم زا ندرک مزیتونپیه
 ینآ مزیتونپیه داجیا نومزآ - یرانق هدهاشم نومزآ - رگیدکی رود

 ملیف هدهاشم نومزآ - یشومارف داجیا نومزآ - عیرس رایسب ای
 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت جوا - ییامنیس

 ۱۸۰ یمزیتونپیه یاههدیدپ رد یرتشیب تایبرجت :مهدرناششخب

 هتسویپ مه هب یاهتسد هریجنز نومزآ - دوخ لابند هب هژوس ندیشک
 - نامز رد ییارقهق ریس - نایچاشامت نیب رد هژوس ندیباوخ -

 هب هژوس لیدبت - یتیصخش تارییغت - نامز رذگرب نتفرگ تقبس

 تلآ کی نتخاون ای زاوآ ندناوخ - فورعم یاهتیصخش زا یکی
 تحار باوخ و یدامتم ندز مدق - تیسنج رییغت - یقیسوم

 - یکیتسال ینیب نومزآ - ییوداج طح ای ییرمان هراوید - ینالوظ

 - ییوداج و زیگنارب باجعا هکس - رادهدنخ راضح تیژر نومزآ



 - درآ نگل نومزآ - اهبیج لخاد رد بآ نتخیر - نازوس یلدنص

 - ندش مرگ و درس نومزآ - یلایخ ییاوه ترفاسم - دنزرف و ردام

 .هنالقاع رک ذت کی - اهروبنز هلمح
 ۳۹۲ ساسحارپ یاهراکهاش :مهدفه شخب

 و بلق تانابرض رد رییغت داجیا - نوخ نایرج رد رییغت داجیا

 ساوح رب یراذگریثأت - تشوگ و تسوپ زا نزوس روبع - ضبن

 - ندب مامت ینالضع .دامجنا یمیدق نومزآ - ییایوب و ییاشچ
 تیعمج مامت ندرک مزیتونپیه - هنیس یور رب گنس نتسکش نومزآ

 زا ندرک مزیتونپیه - هنحص رد مزیتونپیه یعیبطقوف تایبرجت -
 نیرتیو رد باوخ - ویدار قیرط

 ۳1۲ مزیتونپیه رد یزاب هدبعش لامعا :مهدجیه شخب

 کینکت - «نیرولب یوگ هب ندش هریخ شور» یصوصحخ یمرگرس
 مزیتونپیه شور - ویک رتکد یمزیتونپیه تایلمع - ییوداج هلیم
 - یمزیتونپیه یاهشیامن رد ویک یداع شور - ویک رتکد ندرک
 لفق - هرظتنمریغ مزینونپیه - یکروز ای هزرابم قیرط زا مزینونپیه
 .نادند درد داجیا شور - مه هب اهتسد ندش

 ۳۳۶ یمزیتونپیه یاهشیامن هدشن شاف را رسا :مهدزون شخب

 تیلوبقم - مهم یاهزیچ تیمها - هنحص طیارش - راظتنا تلاح

 و مارتحا - هژوس تیلوئسم - دینکن هلباقم و هزرابم زگره - هماع
 و بلطواد هورگ هزادنا - صخشم همانرب کی نتشاد تیمها - رکشت

 هورگ هرابرد تواضق - سنج و نس ظاحل زا نانآ یاهیگژیو

 نیب رد هدش یفخم بوخ یاههژوس زا هدافتسا - بلطواد

 و یجیردت ئارا - یهورگ مزیتونپیه زا یرارسا - نایچاشامت

 رارکت تیمها - هنحص مزیتونپیه ناوارف شنت - اههمانرب هدنورشیپ

 زیمآ قارغا تاراظتنا - نامز کی رد نیقلت کی - تانیقلت حوضو و

 - هزوس نیرتهب زا عقومب هدافتسا - دیشاب هتشادن دح زا شیب و
 رد اههژوس نتشادهگن - هنحص مزیئونپیه تایلمع رد هسلخ قمع

 .یدارا بلقت ای ندز لوگ - زونپیه هب رهاظت - هسلخ تلاح

 ۳۵۲ یمرگرس ناونع هب مزیتونپیه :متسیب شخب



 - هنحص مزیتونپیه یارجا هوحن - دیدج یشیامن مزیتونپیه لوصا
 زگره :مود نوناق - دینزن تسد هرخسم یاهراک هب زگره :لوا نوناق

 گنر دوخ یاهشیامن هب :موس نوناق - دینکن هرخسم ار دوخ هژوس

 - دیشاب قداص نایچاشامت هب تبسن :مراهچ نوناق - دیهدب یلمع
 - دینک دنمهقالع ندش مزیتونپیه هب ار نابلطواد :مجنپ نوناق

 - دینک مرگرس ار لفحم رد رضاح نایچاشامت هشيمه :مشش نوناق

 شنیرفآ و داجیا - مزیتونپیه اب هنارحاس یاههمانرب شزیمآ
 دنشاب کرد لباق نایچاشامت یارب اههدیدپ شیادیپ - ون یاهشور
 رد نامز و تعرس لماوع - هدش داجیا یاههدیدپ تیوقت و دیکأت

 .یشیامن مزیتونپیه یاههمانرب سوئر - مزیتونپیه یاههمانرپ
 ۳۶۵ یشیامن مزیتونپیه رد زایندروم لیاسو :مکی و تسیب شخب

 - نفورکیم - یزادرپرون - هنحص یولج یاههدرپ - اهیلدنص
 - هنحص یور رب زایندروم رگید لیاسو و میامض - یقیسوم

 ثدرک یسیطانغم :یلغش یاهدرگش زا یعخرب - سابل - نارابنسد
 رطع - هدش یسیطانغم بآ نگل - یمزیتونپیه هاگن - تسد ناتشگنا

 یاههدیدپ زا یخرب - یردلق و روز هب ندرک مزیتونپیه - نلکودا و

 ندرک مزیتونپیه - ناهایگ ندرک مزیتونپیه :رگید زیمآرارسا

 اي رتسبول ندرک مزیتونپیه - هغابروق ندرک مزیتونپیه - تاناویح
 ندرک مزیتونپیه - هجوج ندرک مزیتونپیه - ییایرد گنچرخ

 ساسحا نومزآ - شوگرخ ندرک مزیتونپیه - یدنه هچکوخ
 .لوروش لودناپ - ناهد رد دیدش ینیریش

 ۳۹۳ یکیناکم لیاسو اب ندرک مزیتونپیه :مود و تسیب شخب

 فارگونپیه ای همکد - تردق رپ یرون عبنم کی کمک هب مزیتونپیه
 هدننک مزیتونپیه چیپرام - مزیتونپیه هدننک داجیا چیپرام - یدنه

 - کیمتیر غارچ - هدننک مزیتونپیه هنییآ - یدرف مزینونپیه یارب
 توص قوفام هدنهد ناسون - هتیسیرتکلا کمک هب مزیتونپیه

 ۴۴ ینایاپ نخس
 ۴۰۶ «هسلحخ قمع» عنتمم و لهس عوضوم :همیمض شخب

 ۴۳۱۳ عوضوم کیکفت اب مجرتم راثآ ریاس تسرهف



 درخ وناج دنوادخ مان هب

 دیتاسا زا دیدج و هدنزرا رایسب باتک هدزاود دودح ةمجرت زا سپ

 یاههدیدپ فراعملاةریاد» باتک هب هک ینامز «ناهج مزیتونپیه گرزب

 .مدیدرگ یفصولادیازناجیه و دجو راچد «متفای تسد «یمزیتونپیه لیصا
 یکشزپ مزیتونپیه نارادفرط تسا لاحم «باتک نیا نودب هک دمآ مرظن هب
 رایسب ناداتسا» کیدزن ۀدنیآ رد هک دننک ادیپ ار دیما نیا دنناوتب ناریا

 .دنشاب هتشاد یلمع و یملع مزیتونپیه ةنيمز رد «رهام و دنمشناد

 مزیتونپیه زین ناهج طاقن ریاس رد هکلب «ناریا رد اهنت هن ام رصع رد
 رد هک ینک اما اهنت و هدش خوسنم و عونمم اههراباک و اهک ریس رد یشیامن

 هتشاذگ شیامن ضرعم هب مزیتونپیه باذج و فرگش یاههدیدپ اهنآ
 «یکشزپ یاههدکشناد رتاثتیفمآ و اهسالک یاههنحص «دوشیم

 نیا نایجاشامت .تسا یکشزپ یاههدر ریاس و ییامام «یکش زپنادند

 یاههمانرب ندید یارب هک دنتسین حولهداس و واکحنک یدارفا اههنحص

 هکلب «دنشاب هدیرخ ار اهشیامن نیا طیلب زیمآرحس ًنایحا ای هدننک مرگرس
 نایوحشناد و اهنرتنا «اهتندیزر «نایبرم نارایداتسا نارایشناد «ناداتسا

 یاهدادعتسا و اهتيلباق زا هدافتسا روظنم هب هک دنتسه یکشزپ یاههدر

 و یناوتان «یرامیب «درد ندرب نیب زا یارب و مزیتونپیه هدرتسگ و فرگش
 درگ اهرتاتتیفمآ و اهنلاس رد «نارامیب رد یراتفر راجنهان یاهوگلا
 .دنیایم

 و سالک ۱۷ دودح یرازگر ب رد تک رش زا سپ ۱۳۷۱ زییاپ رد

 هب بناجنیا یسرتسد اب «یکشزپ یاهرداک زا رفن ۵۰۰ زا رتشیب شزومآ
 . شهج اهسالک رد مایلمع یاهراک حطس مدرک یم ساسحا «باتک نیا



 مزیتونپیه فراعملاةرياد/ ۲

 ئارا و مزیتونپیه عیرس رایسب یاهشور شزومآ و درک ادیپ یزیگناتریح
 فادها یارب «مدوب هتخومآ باتک نیا زا هک لیصا یمزینونپیه یاههدیدپ

 .تسا هدش عقاو دنمدوس رایسب ینامرد و شزوما

 باتک مامت و تاعارم همجرت تلاصا باتک نیا نادرگ رب ردهکنآ اب

 همحرت تسا هدش ششوک یلو «هدش همحرت یناصقن و فذح ک دنا نودب

 بلاطم هاگ و دشاب زکر متم یشزومآ فادها یاتسار رد ًاتدمع ای رتشیپ

 نوماریپ همیمض شخب اهنآ زا یکی هک هدش هفاضا نتم هب یبلاج و دیدج
 .تسا هسلخ قمع لودج ای یریذپ نیقلت

 نمجنا ییافوکش و طسب «سیسأت نینچمه- باتک نیا ۀمجرت
 راکمه تیامح و هقالع نوهرم دیدرت نودب -ناریا یکشزپ مزیتونپیه
 تسا زیگنالد و زومرم شناد نیا زا یفانم یداه رتک د یاقآ بانج یمارگ
 نامزاس و یکشزپ ماظن نامزاس نلاس یراوگر زب اب تدم نیا مامت رد هک

 و هداد رارق نمجنا رایتخا رد یشزومآ فادها یارب ار تسیز طیحم تظافح

 رد رمتسم روضح زین و - ناريا یکشزپ مزیتونپیه نمجنا تسایر لوبق اب
 و شزرا اهسالک هب یلع نیا نارادتسود بیغرت و قیوشت نمض - اهسالک
 .دناهدرک ءاطع یرتشیب رابتعا

 مزیتونپیه نمجنا رد مزیزع ناراکمه هب ار باتک نیا همجرت
 نادنزرف هلمج زا  مزیتونپیه رنه و ملع نارادتسود مامت و ناریا یکشزپ

 و راثآ منک یم وزرآ گر زب دنوادخ زا .منک یم میدقت - نمهب و مانهب مزیزع

 رد هشيمه مزیتونپیه و هدش نادنمدرد و نارامیب بیصن مزیتونپیه تاک رب

 .دریگب رارق هدافتسا دروم مدرم حالص و ریخ تهج
 باتک یاهسکع مامت هک منادیم مزال ار هتکن نیا رکذ نایاب رد

 رب هک یسابل و تسا هدیسر پاج هب ًایع هک هدوب یلصا نتم یاهسکع نامه

 روزیتونپیه گنیکو مسا ای یمسر سابل .دینک یم هظحالم روزیتونپیه نت
 یدایز ةدع یارب دیاش رما نیا و دشابیم رتدنلب نآ یتشپ تمسق هک تسا



 یارب سابل نیا یلاحرد دنک هولج یداعریغ ام ناگدنناوخ زا
 .تسا یعیبط و یداع الماک هتشر نیا ناراکر دناترد

 دروم باتک نیا زا ییاهتمسق رد هک «ییوداح» و «یرحاس» هژاو

 زیگناتریح و بلاج رایسب یاههدیدپ زا ریغ ییانعم هتفرگ رارق هدافتسا

 هنارحاس ییامیس هک تسا یملع هدیچیپ یاههدیدپ اهنت ام رصع رد و درادن
 .دنراد ییوداح و

 :درک دهاوخن زاینیب ریز مهم
 یملع مزیتونپیه تالجم و اهباتک هعلاطم اب دنناوتیم ردقره ۱

 . دنیا رقیب دوخ شناد مجح هب یکشزپ

 هب زگر ه و دننک نیرمت رتشیب و رتشیب دنناوتیم هک هزادنا ره ۲
 .دننکن تعانق و هدنسب - دشاب مه قیمع و عیسو دنج ره - دننادیم هجنآ

 ةنيمز رد لبق لاس نارازه رد ام تلم میشاب هتشاد دای هب هراومه

 مزیتونپیه رد میشوکب دیاب مه ام و هدوب جوا رد و ورشیپ ناهج رد مزیتونپیه

 .میبای تسد یعیفر رایسب ماقم هب زورمآ ناهج رد ینامرد مزینونپیه و
 :هک تسا نآ باتک نیا راشتنا و همحرت زا فده

 و عیسو تاعالطا دناوتب باتک کی اهنت هعلاطم اب یدرف ره :فلا

 .دنک بسک یمزیتونپیه یاههدیدپ و مزیتونپیه هنیمز رد یلیصا
 هدکشناد دصکی زا رتشیب نالیصحتلاغراف و نایوحشناد یارب :ب

 ناریا ییامام یاههدکشناد دادعت نیا زا رتشیب و یکشزپادند و یکشزپ

 :دیاب دارفا نیا .دوش تیبرت « رهام و دنمشناد یناداتسا»

 رتشیب هچره «یملع مزیتونپیه دیدج یاهباتک هعلاطم قیرط زا ۱
 .دنهد شیازفا ار دوخ «یروثت تاعالطا»

 هب یکشزپ یملع مزیتونپیه یاهسالک رد تکرش قیرط زا ۲
 .دننک ادیپ یسرتسد رترب «یلمع یاهکینکت و اهتراهم»



 و هدش رگ د یاههنومن یور رب دايز نیرمت و باتک نیا هعلاطم اب ۳

 تعرس و تقد اب هارمه عونتم طیارش رد یمزیتونپیه لیصا یاههدیدپ داجیا
 .دنزومایب ار «مزیتونپیه داتسا کی یراتفر یاهوگلا» « دایز

 رابتعا و هبذاح اکیرمآ رد یشیامن مزیتونپیه هک یراگ زور رد

 قیرطزا شیوخ یگتفه یاههمانرباب لیگ کم دنامروا «تشاد یدایز
 روحسم و بوذجم ار رفن اهنویلیم اکیرمآ ۸ 8 ( ینویزیولت لاناک
 .درک یم دوخ ییوداح و زیگنالد یاهراکهاش

 ؛ناکشزپ «یشیامن مزیتونپیه لوفا اب و مولع شرتسگ اب جیردت هب
 لفاحم ةتحص رد زیگنارحس ؛دیدپ نیا زا هدافتسا اب اهامام و ناکشزپنادند



 دوخ یاج «یشیامن مزیتونپیه» و دندیسر یزیگناتربح جیاتن هب یکشزپ

 .داد «یشزومآ مزیتونپیه» هب ار

 عیرس یاهشور «کیسالک هبذاجمک و دنک یاهکینکت یاج هب

 مزیتونپیه ار نارامیب - رتمک یتح- هقیقد ود یکی دودح رد هک مزیتونپیه

 نابحاص یارب یتح «اهشور نیا ریثأت و جیاتن دش هتفرگ راک هب دننک یم

 .دوب زیگناربنیسحت و روآباجعا زین یکشز زپ یاههفرح

 یشیامن یاهروزیتوپنیه طسوت ًاتدمع ای ًامومع اهنت هن اهشور نیا

 هک یزومر و اهشور رب طلست اب زین ناکشزپ هکلب «دندش هضرع و یحارط
 دیتاسا ناونع هب ام رصع رد دنتسناوت «تفرگ یم رارق دارفا نیا هدافتسادروم

 رد زیگنالد شناد نیا زا مزیتونپیه یلمع و یرظن یاههنیمز رد ریظنیب
 .دننک هدافتسا رثزم ةوحن هب نارامیب یاهجنر و اهدرد ندرب نیب زا یاتسار

 یمارگ ناگ دنناوخ 2 ab ار مهم هتکن نیا دنادیم مزال نایاپ رد

 ییاهشناد زا یهاگآ بسک و یصخش قوذ یور طقف بناجنیا هک دناسرب

 و قیقحت «هعلاطم هب دندوب هدش هدیشوپ زار و زمر زا یاهدرپ رد هشیمه هک

Gsمزیتونپیه تباب یرانید زگ ره هن نیاربانب .ماهتخادرپ  

 هدنب ارد هن و هتشاد دم ارد .. .و یحور یاهیشخبافش «ینامرد اگ وی «ینامرد

 ینوفع یاهیرامیب صصختم و کشزپ بناجنیا .مراد ار یلایخ نینچ زگره
 یکشزپ یاهراک هب لو یصصعت هتشر نیا رد اهنت و هدوب (یلخاد)

 دصق هن و هتشاد یشزومآ سالک و هسسوم هن زگره ًانمض .مزادرپیم
 مزیتونپیه نمجنا یاهسالک رد و مراد ار یاهسسؤم ای سالک سیمأت
 هک ییاهسالک رد مه هدنیآ رد و هدرک سیردت ناگیار هب مه ناریا یکشزپ

 تروص هب هدنوش لیکشت زاحم تروص هب راختفا رپ روشک نیا یانهچ رد

 رد هکلب «مزیتونپیه دروم رد اهنت هن عوضوم نیا درک مهاوخ سیردن ناگیار

 .دنک یم قدص مه اههتشر ریاس دروم

 نایلامج اضردیس رتکد
 ۱۳۷۲ ناتسبات



 فلژم همدقم

 و اهک ریس «یشیامن یاههمانرب رد هلمح زا و رتاثت خیرات رد

 مزیتونپیه لیصا یاهشیامن هک مینک یم ادیپ دروخرب ییاههرود هب اههراباک

 نیا .دندوب رادروخرب یمرگرس و تیباذج نازیم نیرتشیب زا هنحص

 و تیقفوم .دندشیم وربور مدرم هماع ناوارف قایتشا و هقالع اب اههمانرب

 و یملع نیزاوم رب طلست هیاس رد هنحص لیصا یاهروزیتونپیه هک یتیبوبحم

 هدندوب هدرک بسک یمزیتونپیه یاههدیدی هنافداص یارحا رد تراهم

 یاههنحص هب بلط تصرف و حیقو یلو هیاممک دارفا زا یهوبنا ات دش ثعاب

 یاهیزاب کقلد و هرخسم تاکر ح .دنروآ یور اهکر یس و اهرتاثت زا یخرب
 ناوارف باجعا و تهب راجد ار نایجاشامت هکنآ یاج هب اهنآ هیاپیب و عوهم

 هب بیترت نیا هب .دشیم هدیشک یگ دول قیرط زا نانآ رظن بلج هب «دنک
 . داد تسد زا ار دوخ تیبوبحم و ترهش هنحص مزیئونپیه یدوز

 .تسا هدوب هحاوم یددعتم یاهلاوز و جوا اب مزیتونپیه «خیرات رد

 هب یلو دمآ دیدپ 2 دزلد و یقنوریب هرود کی «هبذاجرپ نارود نآ زا سپ

 رگید راب - یسانشناور و یژلویزیف هژیو هب - مولع تفرشیپ اب جیردن

 هب هنیمز نیا رد ثحب ام رصع رد .تفرگ رارق مدرم هجوتدروم مزینونپیه
 رد و هدش هدیشک یکشزپ یاهرانیمس و تالحم یملع تاحفص

 نادنمقالع هب مزيتونپیه یدربراک و یملع یاهباتک هوبنا اهیشورفباتک
 ناشحرد هدنی | زا «هعومجم نیا هب مدرم ددجم لابقا و هجوت و دوشیم هضرع

 ییابیرف مه و یملع ثحابم تیباذج مه مزیتونپیه ام رصع رد . دهدیم ربخ
 ای دیدح نارود ام رصع رد .تساراد ار هئارحاس و ییوداح نیماضم

 مزیتونپیه هدننک روحسم و ییوداج یاههدیدپ ةئارا یارب ییون زیخاتسر
 یاهرانیمس رد هکلب ؛اهک ریس و اههراباک رد هن زاک نیا و هدمآ مهارف



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۱۸

 طسوت «یبرجت یسانشناور یاههاگشیامزآ و سرد یاهسالک ءیکشزپ
 یرایشناد و یداتسا یملع نیوانع یاراد هک دریگ یم تروص یدارفا

 «نادنمشناد «نارگشیامن و نارگ وداح یاح هب بیترت نیا هب . دنتسه

 .دناهتشگ نادیم و هصرع نیا زاتهکی نارگشهوژپ و ناکشزپ

 همانرب ره زا یمزیتونپیه یاهشیامن «ساسا و هیاپ رد دیدرت نودب

 ریثأت تحت یبوخ هب یدرف هک ینامز .دنرتهدننک مرگ رس و رتباذج یرگید

 وا یاهلمعلاسکع و اهراتفر هدهاشم «دریگ یم رارق یمزیتونپیه تانیقلت

 نیا ات ار یرگید ةدیدپ ناوتیم تمحز هب هک تسا زیگنالد و ابیز ردقنآ
 طیارش رد هک یناسنا راتفگ و راتفر .درک ادیپ زیگناناجیه و اریگ دح
 هسلخ زا یبسانم قمع رد «درادن یتیباذح و فطل هنوگچیه یداع

 زیگناروش و نیریش ردقنآ هدش باسح و بسانم تانیقلت اب «یمزیتونپیه
 ًاعقاو رگا .دروآ دیدپ ار نآ هباشم تسا لاحم رگید طیارش رد هک دوشیم
 «دزادرپب هنارحاس یاهشیامن ةئارا هب نارگید ربارب رد دهاوخب یرگوداح

 هضرع یمزیتونپیه یاههدیدپ زا رترب ییاهکینکت دناوتب تسا نکممریغ
 .دنک

 و یحارط متسیب نرق نارحاس ییامنرته و هدافتسا یارب باتک نیا

 عوضو هب و هناقداص هک هچنآ نیرمت و یریگ ارف «هعلاطم اب .تسا هدش نیودت

 و هدرک عورش مزیتونپیه یابفلا زا دیناوتیم «دوشیم هتشاذگ امش لباقم رد

 .دیسرب یمزیتونپیه لیصا یاهشیامن هوکشرپ جو هب
 .مراد وزرآیداتسا حطس رد تیقفوم امش یارب

 لیگ کم دنامروا



 لوا شخب

 دینک باختنا ار لوا ةژوس تقد ار

 ربارب رد لوقعلاریحم و هنارحاس لامعا ماجنا هب هکنآ زا لبق درف کی
 .دنک مزیتونپیه ار دوخ ةروس دیاب «دزادرپب رظتنم و قاتشم دارفا زا یهورگ

 راک هپ ناوارف طایتحا و تقد دیاب «لوا روس هژیو هب اههژوس باختنا رد
 رد هژیو هب ندش مزیتونپیه لباقم رد هعماج دارفا زا یرایسب اریز «دورب

 جرخهب تمواقم هناهاگ آریغ ای هناهاگ آ تروص هب «دایز تیعمح روضح

 «دیتسه هحاوم نآ اب همانرب زاغآ رد هک یراک نیرتمهم نیاربانب ... دنهدیم

 .تسا بسانم هژوس کی باختنا

 یلیخ و دیرادرب ماگ طایتحا و یرایشوه اب دیاب راک هب عورش یارب

 یارب هک دینک داهنشيپ یدارفا ای درف هب یگدزباتش نودب و هتسهآ
 هب و یگتسهآ هب ناسنا هک دیشاب هتشاد هجوت .دنوش هدامآ ندش مزیتونپیه

 و قیمع هسلخ هب دعب طسوتم هسلخ هب کیس رایسب هسلخ کی زا یمارآ

 ای درف ناوارف تقد اب دیاب نیاربانب «دسریم یتسیلوبمانموس هسلخ هب هاگنآ
 یارب ار رترب و رتهب درف و دیهد رارق یبایشزرا و شحنس تحت ار یدارفا
 رد دیناوتب امش هکنآ یارب .دینک باختنا و نیجتسد یدعب یاههمانرب

 زاین سفن هب دامتعا هب زیج ره زا رتشیب «دیوش قفوم دوخ یاههمانرب یارجا

 یپایپ یاهتیقفوم هب هک دیوشیم کیدزن طیارش نیا هب یعقوم اهنت و دیراد
 روزیتونپیه کی ناونع هب امش دروم رد اهنت هن هتکن نیا .دیبای تسد ررکم و

 .دراذگ یم ریثأت مه هژوس درکلمع و هیحور یور رب هکلب ؛دراد تیمها

 هب هژوس یور رب - دنشاب هداس هک مه ردق ره - هدیدپ دنچ رگا

 ادیپ شیازفا امش یی اراک و تراهم هب تبسن وا دامتعا «دنوش هدایپ یبوخ
 امش یدعب تانیقلت ای تاروتسد هب رتعیرس و رتهب جیردت هب و دنک یم



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۲۰

 .دوش دراو یقیمع یمزیئونپیه هسلخهب هک ینامز ات « دهدیم باوح

 رارق یعمج رد رگا :مینک عورش زاغآ زا ار راک دییایب نیاربانب

 راک عورش یارب ار درف نیرتهب ات دیربب راک هب ار تقد تیاهن «دیراد

 کیژلویزیف نومضم کی زا میقتسمریغ تروص هب ار تبحص .دینک باختنا
 تخس ردقج ندش سکاالیر هلوقم المع هک دیوش رک ذتم وا هب .دینک عورش
 ار یاهداس تانیرمت ات دیهاوخب وا زا هیرظن نیا تابثا یارب .تسا لکشم و

 . دیهد ماجنا

 هجنآ .درادن دوحو یزیگناربناجیه ای هزات نومضم هظحل نیا رد

 ار هژوس لیامت و هقالع هک تسا یگژیو ای زایتما نیا یاراد تسه

 .دروآ دیدپ ار لباقت و داضت ساسحا کی وا رد هکنآ نودب «دنازیگنایمرب

 نآ قیرط زا ات دیآیم دیدپ امش یارب یذوفن هنزور بیترت نیا هب
 نیا زا .دیزادرپب دیراد هک ییاههشقن همادا هب یتحار هب و یبوخ هب دیناوتب

 .دینک هدافتسا هورگ ای درف کی یور رب دیناوتیم امش کینکت
 یگ دنز رد شیاسآ و شمارآ ساسحا هک دیهد حیضوت اهنآ ای وا هب

 هب یدرف رگا نیاربانب .دنتسه فدارتم و هباشم یمیهافم «ندش سکالیر اب
 ندش سک الیر هوحن اب دیاب راجان هب «تسا شمارآ ای یعقاو تداعس لابند

 .دوش انشا

 هب دیناوتیم ندش سکالیر تالکشم و یگنوگچ فیصوت یارب

 (اههزوس ای) هژوس زا راک نیا یارب .دیزادرپب کچوک نیرمت کی یارجا
 هک یلاح رد ار نآ دعاس و هدرک مخ ار دوخ پچ تسد هک دینک شهاوخ

 یوس زا. دهد رارق شاهنیس هسفق لباقم رد «هتفرگ رارق نیمز حطس اب یزاوم
 ار تسد نیا هناشن تشگنا اهنت و هدرک عمج ار تسار تسد ناتشگنا «رگید

 هپ .دزاس رقتسم پج تسد ریز رد ار تشگنا نیا و درادهگن تسار تلاح هب
 نیا درک یه رارق تشگنا نیا یور رب پج تسد نزو مامت بیترت نیا

 .تسا هدش هداد ناشن (۱ لکش) رد تیعضو



 ۲۱ / دینک باختنا ار لوا ةروس تقداب

 ار وزاب و دعاس زا معا- دوخ پج تسد هک دیهاوخب هژوس زا الاح

 تسار تسد هناشن تشگنا اهنت تلاح نیا رد «دنک سکالیر و لش ًالماک
 پج تسد هزوس هکنآ نمض «طیارش نیا رد .دوشیم نآ هاگیاپ اي نوتس

 اي تسد نيا نتشادهگن یور رب دیاب «هدرک سکالیر الماک ار دوخ

 رد دیاهتسناوت امش هظحل نیا رد) .دنک زکر مت تسار تسد هناشن تشگنا

 رد ار نتشاد زکر مت و ندوب سکاالیر تیعضو ود نامز کی رد و دحاو نآ
 تیاهن زا یمزیتونپیه هدیدپ داحیا یارب هک یلماوع «دیزاس رارقرب «هژوس

 تلاح رارقتسا زا هک دیراد زاین امش ماگنه نیا رد (.دنرادروخرب تیمها

 یمارآ هب راک نیا یارب .دینک ادیپ نانیمطا وا پچ تسد رد ندوب سکالیر

 تسد تعرس هب هک دیهاوخب هژوس زا نایاپ رد و دیرامشب هرامش هس ات

 هدش سکاالیر یبوخ هب وا پچ تسد رگا .دربب نییاپ هب ار دوخ تسار
 طوقس وا یاهاپ یور رب گنس دننام «قمریب و لش وا پج تسد «دشاب
 . دنک یم

 !... هس «ود «کی»») :دینک ندرمش هب عورش یمارآ هب عقوم نیا رد

 امش یاهییامنهار ای تاروتسد زا یبوخ هب هژوس رگا ؟ دتفایم یقافتا هچ
 تسد ندیشک زا سپ «دشاب هدرب راک هب یبوخ هب ار اهنا و هدرک تیعبت

 شیاهاپ یور رب لاحیب و لش «گنس کی دننام وا بح تسد «تسار

 ریوصت هب زیمآ تیقفوم ای هاوخلد تیعضو نیا (۲ لکش) رد .دتفایم

 تا ةد ها
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۹۳ 

 ناتدوخ یصخش تایبرجت رد امش هک روطنامه دراوم زا یرایسب رد
 نامه پج تسد «بقع هب تسار تسد ندیشک زا سپ «دینک یم هدهاشم

 تسا موهفم نیا هب تیعضو نیا .دنامیم یقاب اوه رد قلعم تلاح هب لکش

 رد تیعضو نیا .تسا هدشن سکالیر یبوخ هب هزوس پج تسد هک

 .تسا هدش هداد ناشن (۳ لکش)

| ۳ 



 ۲۳ / دینک باختنا ار لوا ءژوس تقداب

 هک دنیآیم شیپ ییاهتلاح ًارارک «تشذگ هک ییاهنومزآ هب هجوت اب

 هک یلاح رد «تسا سکاالیر الماک دنک یم رکف ای دنک یم ساسحا یدرف
 .دنراد رارق ضابقنا و شیت تلاح هب شدبلاک زا ییاهتمسق

 هک تسا لماک شمارآ طیارش رد پچ تسد ینامز الاب یاهلاثم رد
 ار قوف نومزآ راب دنچ .دنک طوقس ًاروف «بقع هب تسار تسد ندیشک اب
 تسار تسد ندیشک اب «دیسریم ۳ ددع هب هکنيا ضحم هب ات دینک رارکت

 .دتفیب ناتیاپ یور رب گنس یاهکت دننام پچ تسد «بقع هب

 رایسب هتکن هب «دیداد ماجنا یبوخ هب ار الاب یاهنیرمت هکنآ زا سپ
 هب ار ام رکف و نهذ دناوتیم یگ داس هب هک دینک هراشا یرگید باذح

 یارب هک تسا «روتوم وئدیا هدیدپ» نآ و دهد بیرف هاگ ادوخان تروص

 . دش هداد حرش زمیج مایلیو روسفورپ طسوت راب نیلوا
 رد ار یرتباذح و رتشیب یاهشیامزآ ات دیاهدامآ امش هظحل نیا رد

 .دیهد رارق نارگید دید ضرعم



 مود شخب

 رگید یتامدقم نومزآ دنچ

 رگیدکی هب ار اهاپ و دتسیاب تسار الماک هک دیهاوخب دوخ هژوس زا
 زا یخرب ةناهاگ ادوخان ماجنا ةوحن دیهاوخیم امش ماگنه نیا رد .دنابسچب ۰ ۰ ۰ 7 | ۰ ۰ 2 ۰

 شیپ هظحل نیا رد دیهاوخب هژوس زا .دیهد ناشن نارگید و وا هب ار تاکر ح

 عقوم نیا رد .دنک یم طوقس نیمز یور هب بقع زا دراد هک دنک مسجم دوخ
 یتروص رد دیهدب نانیمطا یو هب و دیوش رقتسم وا رس تشپ رد دیاب امش
 و هدرک تیامح وا ندب زا امش «دوش جک ای فرحنم بقع تمس هب هک

 ار مهم رایسب ةتکن نیا هژوس هب .درک دهاوخن طوقس نیمز یور هب وا نیاربانب

 تمس زا طوقس یارب دمع یور زا و یدارا روط هب دیابن وا هک دیوش رک ذتم
 هب و دریگب رارق لاعفریغ و سکالیر طیارش رد دیاب هکلب «دنک مادقا بقع
 و دنک یم طوقس و هدش فرحنم بقع تمس هب یدوز هب هک دنک رکف نیا

 «دنک یم رکف نومضم نیا هب وا هک یتاظحل رد ...دیریگ یم ار وا امش
 بقع تمس هب ار وا تردقرپ و حضاو یورین کی هک دنک یم ساسحا

 .دناشک یم

 ار شیاهاپ و دتسیاب میقتسم و تسار هک دیهاوخب وا زا هظحل نیا رد
 لیامتم الاب فرط هب یمک ار شرس هک یلاح رد و دنابسچب رگیدکی هب
 «دنک اهر و سک الیر ار شندب تالضع مامت و ددنبب ار شنامشح «هتخاس

 یارب . دهد رارق شندب نیفرط رد اهر و لش الماک ار دوخ تسد ود هلمح زا

 ماجنا یبوخ هب لماک روط هب ار امش تاروتسد وا دیوش نئمطم هکنآ
 تمس هب ار وا یمک و دیراذگب شیاههناش زا یکی یور رب تسد «دهدیم

 مولعم «دیدرگ لیامتم بقع تمس هب یتحار هب هژوس رگا .دینارب بقع
 تمسقهب لاح .تسا هدرک ارحا ارامش تاروتسد یبوح هب وا هک دوشیم



 ۲۵ / رگید یتامدقم نومزآ دنچ

 ۰ دیریگب رارق اجنآ رد و دیورب وا تشر

 تسد تشگنا کون «دیاهتفرگ رارق هژوس تشپ رد هک یلاح رد
 ۰ ۰ ا ی

د- همحمح ناوختسا بقع یگتفرورف رد ار ناتدوخ تسار
 یالاب رد تسر

ار وا رس یمک پچ تسد کمک اب و دیهد رارق -ندرگ یاههرهم
 تمس هب 

 2م .تسا هدش هدنایامن یبوخ هب (4 لکش) رد تیعضو نیا. دنک هیکت امش

۱۱/۱ 
aتست  

 : دیزادرپب ریز تانیقلت نایب هب تخاونکی و مارآی گنهآ اب الاح
 دراد ییورین هک دینک یم ساسحا امش «رگید هیناٹ دنج ضرع رد))

 هب دیراد هک دینک یم ساسحا امش ...دناشک یم بقع تمس هب ار امش

 ار بقع تمس هب ششک نونکا مه زا امش ...دینک یم طوقس بقع تمس

 تمس هب دیراد هک دینک یم ساسحا نونکا مه امش ...دینک یم ساسحا

 طوقس نم یاهتسد یور رب و بقع تمس هب دیراد ...دینک یم طوقس بقع
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 «.تشپ هب طوقس ...بقع تمس هب ششک ...بقع تمس هب ... دینک یم

 نودب «مارآ یگنهآ اب دیاب «دیلوفشم نیقلت ةئارا هب هک ینامز رد

 دیابن طیارش نیا رد .دینک تبحص تبثم یتالمج اب و دیدرت نیرتمک

 «دشاب هنانابرهم دیاب دنچره امش یاهتبحص نحل .دینک دنلب ار دوخ یادص
 امش دیدرتیب و طاق یهدنامرف و طلست هدنهدناشن دیاب لاح نیع رد اما
 ًامتح و الماک امش تانیقلت هک دیشاب نئمطم تروص نیا رد .دشاب زین

 .دنریگ یم رارق هژوس لوبق دروم
 طوقس و دیزادرپیم قوف تانیقلت نایب هب هک یتاظحل نامه رد

 هتسهآ یلیخ «هتسهآ ...دیوشیم رک ذتم بقع تمس هب ار هژوس سردوز

 هب .دیرو آرد تکر ح هب بقع تمس هب وا رس رانک زا ار ناتدوخ پچ تسد
 وا رد ار روصت نیا امش پج تسد فک فیطل و فیرظ سامت «بیترت نیا

 .دوشیم هدیشک بقع تمس هب ًامیقتسم دراد ییوگ هک دنازیگنایمرب

 تک رح نیا هک دیشکب بقع هب وا هقیقش تمس زا یاهنوگ هب ار دوخ تسد

 . دشاب وا دید ةزوح رد

 ناوختسا یور رب تسار تسد هناشن تشگنا راشف زا عقوم نیا رد

 و دیهد لیلقت یحطس سامت کی دح ات ارنآ و دیهاکب هزوس یرس تشپ

 هک دینک یم ساسحا الاح» :دیزادرپب تانیقلت نایب هب راک نیا اب نامزمه

 تمس هب امش...دوشیم رتدایز و رتشیب بقع تمس هب ششک و راشف ریثأت
 دیراد ... دینک یم طوقس بقع تمس هب دیراد امش ... دیوشیم هدیشک بقع

 تسد اب دیاب «قوف تانیقلت نایب ماگنه هب «. دینک یم طوقس بقع تمس هب
 شیوخ فیعض و فیرظ یشلام تاکرح هب بقع هب ولج زا یمارآ هب پچ
 «دیدرگ رهاظ هژوس ندب رد تکرح و ناسون راثآ هک ینامز . دیهد همادا

 ی SP ها دازآ ار دوخ پج تسد

 فک نونکا .دیریگب رارق وا زا یرتمیتناس تسیب هلصاف رد هژوس رس
 ؛درک طوقس بقع تمس هب وا رگا ات هر یتلاح هب ار دوخ یاهتسد



 ۲۷ / رگید یتامدقم نومزآ دنچ

 ناشن یبوخ هب (۵ لکش) رد هظحل نیا رد هژوس و امش تیعضو «.دیتفایم

 . تنا هدش هداد

 هب امش هژوس «دیتسه الاب تانیقلت نایب لوغشم امش هک یلاح رد

 و بقع هب یهاتوک تدم زا سپ و دنک یم ناسون هب عورش جیردت
 و تقد تیاهن درک طوقس هژوس هکنآ ضحم هب .دتفایم ناتناتسد یوررب

 هب ار وا هرابود رتدوز هجره و دنیبن یاهمدص ات دیریب راک هب ار طایتحا
 .دینادرگ رب هتسشن تلاح

 و تردق هک دیهد حرش هناقداص وا یارب «نومزآ نیا ماجنا زا سپ

 صحخشم تهج رد یو هک دندش ثعاب وا ساوح یاضعا و وا رکفت ریثأت

 رارق امش یوربور هک دیهاوخب هژوس زا هظحل نیا رد .دوش فرحنم هدش
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 .دیهد ماجنا ار ولج تمس هب فارحنا نومزآ امش ات دریگب

 هب ار شیاهاپ و هداتسیا امش یوربور هژوس هک یلاح رد مقوم نیا رد
 زین امش .دوش هریخ امش نامشح رد هک دیهاوخب وا زا «هدنابسج مه

 رگ ا .دیوش هریخ وا یوربا ود نیب ای ینیبهشیر یور رب هناممصم و ًامیقتسم

 یلیخ نآ رثا «دینک ادیپ هجوت و زکر مت هژوس یامیس هب تروص نیا هب امش
 «ندرک هاگن زا کینکت نیا هب .دیوش هریخ یو نامشچ هب هک تسنازارتشیپ
 .دوشیم قالطا «رزیتونپیه هاگن» «تسا ناوارف یوکین راث [یاراد هک

 یارب امش هک یتانیقلت یور رب هک دیهاوخب هژوس زا عقوم نيا رد
 برگ دیگ زا هب نکرد دیک یم ناب تسس هچ ول رن
 فرط زا لبق هعفد رد هک روطنامه «دنک هجوت یبوخ هب امش یاهبیامنهار

 یور رب و ولج تمس هب مه تیعضو نیا رد «داتفا امش ناتسد یور رب تشپ

 دیروایب الاب هب ار دوخ یاهتسد هظحل نیا رد .درک دهاوخ طوقس امش ناتسد
 و امش تیعضو .دیزاس رقتسم یو یاههقیقش یور رب ار اهنآ یمارآ هب و
 .تسا هدش سکعنم ٩( لکش) رد هظحل نیا رد هژوس

 ةلصاف رد یاهطقن یوررب امش ذفان هاگن دیاب تاظحل نیا مامترد

 طیارشرد «هیناث دنچ یارب هظحل نیا رد .دشاب زک رمتم هژوس مشجود نیب

 دعب .دیرادهگن تباث هروس یاههقیقش یوررب ار ناتناتشگنا «توکس

 تمسق هک یلاحردو دیراذگب بقعهب مدق کی ار ناتپچ یاپ یمارآهب
 ار ناتتسد ود ناتشگنا مارآ یلیخ «هدش لیامتم ولجهب یمک امش ۀنت یناقوف
 وا یناشیب یکیدزن هب امش یاهتسد هک یتاظحل رد .دیشکب ولج تمس هب

 هنت رگید راب نآ زا سپ .دیشکب بقع تمس هب یمک اردوخ هنت «دناهدیسر

 هروس همحمح نیفرط رد ار ناتتسد ود و دیشکب ولج تمس هب ار ناتدوخ

 هک یلاحرد ار ناتیاهتسد «تسدوداب و یمارآهب رگیدراب .دیزاسرقتسم
 ولج تمسهب مارآ و هتسهآ یلیخ «دنراد هژوس یاهوماب ار یزیجان سامت

 کت



 ۳۹ / رگید یتامدقم نومزآ دنچ

 دیابن تدم نیا رد . دیهد ماجنا ار قوف تاک رح یلاوتم راب هس یارب

 تمس هب وا مشچ ود هلصاف زا عقاو رد ای نامشچ زا امش هاگن یاهظحل

 هک مه هظحل کی یارب یتح دیابن لاح نيع رد و ددرگ فرحنم یرگید
 :دییوگب وا هب هظحل نیا رد .دنک ادیپ هحوت یرگید یاح هب هژوس هاگن هدش

 دوخ تمس هب ار امش دراد ییورین هک دینک یم ساسحا عقوم نیا رد»

Eو مریگ یم ار امش نم «دیسرتن ....دینکن تمواقم هدوهیب  

 بقع فرط هب یمک دعب هظحل دنچ «.دینک طوقس نیمز رب هک مراذگ یمن

 هب بقع زا «هزوس رس نیفرط هب تبسن رتشیب هلصاف اب ار ناتیاهتسد و دیورب
 ولج تمس هب هزوس یهاتوک تدم زا سپ هرخالاب ...دیهد تک رح ولج

 طوقس امش ناتسد یور رب و ولج هب ًامیقتسم نآ زا سپ و هدش فرحنم

 هدیشک ریوصت هب (۷ لکش) رد ینایاپ تاظحل رد هژوس عضو .درک دهاوخ
 دشا هدش
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< 
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 نيع رد و مارآ نایب هب فقوتیب و رمتسم یتروص هب نومزآ نیا رد

 فرحنم ولج تمس هب دیراد امش» :الثم .دیزادرپب تانیقلت هناممصم لاح
 نم هکنآ زا سپ ...دینک یم طوقس ولج تمس هب دیراد امش ...دیوشیم

 ولج تمس هب تعرس هب امش ...مرادرب امش یاههقیقش یور زا ار مياهتسد
 امش ... دیوشیم فرحنم ولج تمس هب ًامیقتسم امش ... دیوشیم فرحنم

 تاظحل نیا رد هک دیشاب هتشاد دای هب «. دینک یم طوقس ولج تمس هب دیراد

 .دیزودب هژوس ینیبهشیر یور رب ار ناتذفان هاگن ریگیپ تروص هب دیاب امش
 نئمطم دیناوتیم «دشاب یدح و تباث امش نامشج رد هزوس هاگن رگا

 و تباثریغ وا هاگن رگا .دش دیهاوخ قفوم نومزآ نیا رد هک دیشاب

 یارب هک دیوش رو ادای وا هب و دینک فقوتم ار شیامزآ نیا .تسا نادرگ ر س

 فرحنم یرگید تمس هب ار شهاگن یاهظحل دیابن زکر مت رارمتسا و ظفح
 ات دیهد همادا ار قوف تست تسرد تروص هب رگید راب نآ زا سپ .دزاس



 ۳۹ / رگید یتامدقم نومزآ دنچ

 وا هب عقوم نیا رد. .دنک طوقس امش ناتسد یور رب ًامیقتسم هژوس هک یمق

 .ددرگ رپ هداتسیا تیعضو هب رگید رابات دیک کمک

 ناونع تحت زمیج مایلیو هیرظن هرابرد رگید راب امش هظحل نیا رد

 ار مهم رایسب هتکن نیا و .دیزادرپب ریسفت و حرش هب «روتوم وئدیا لامعا»
 ام یرکف یاضف رد هدیقع کی هک نامز ره هک دینک نییبت و ریسفت وا یارب
 و طبترم یتکرح لامعا هاگ ادوخان تروص هب «دوش زکر متم و رقتسم

 .دننک یم ادیپ رهاظت و هتفرگ لکش هطوبرم یاهمادنا رد مهنآ اب بسانم
 نایچاشامت زا رتشیب اهنومزآ نیا لباقم رد هژوس لمعلاسکع

 هتکن نیا هب نارگید زا رتهب وا اریز «تسا هدننکر وحسم و زیگناربباجعا
 هپ وا یارب .تسا هدوبن راک رد ییاوغا ای بلقت نایرح نیا رد هک دراد نامیا

 دبلاک رب ییورین ییوگ هک هدوب دوهشم و سوسحم هتکن نیا زراب تروص

 هتخاسیم مهارف ار نیمز هب وا طوقس لیاسو هرخالاب و هدروآیم راشف یو
 ساسحا ار یجراخ یورین ای تردق کی تلاخد هژوس ورنیا زا .تسا
 داحیا یو رد ار یداراریغ یاهلمعلاسکع هلسلس کی نیقلت هک دنک یم

 هژوس رکف و نهذ رد دوشیم هژوس طوقس ثعاب هک ییورین .تسا هدرک
 ندب تاللضع هب راک دوخ و هاگ ادوخان تروص هب احنآ زا و دراد هشير

 نآ هب هک یصخشم یاتسار رد هژوس تیاهن رد هک دنک یم رداص ییاهنامرف

 .دنک یم طوقم الماک ماجنارس و دیآی مرد ناسون هات «دوشیم رکف
 هب .تسا هدوب رارقرب هژوس و امش نیب یبلاج یگنهامه لاح هب ات

 امش نهذ رد هتخانشان یاهورین زا یتشحو و سرت هکنآ نودب بیترت نی

 رد هک هدرک ادیپ نامیا ییاهتردق هب سمل لباق یتروص هب وا «دوش گیاج

 نامز الاح .تسا هژوس رکف و نهذ رد اهنآ هیاپ و دنراد دوجو مزیتونپیه
 زیگنارب باحعا تردق هنیمز رد و دینک تبحص وا اب رتشیب هک تسا یبسانم

 نیفلت هک دیهد حرش وا یارب و دیراذگب نایم رد وا اب یرتشی ےہ بلاطم نیقلت

 لاثم . دشاب هتشاد یمدآ یگ دنز و دیلاک یور رب دناوتیم یفرگش راثآ هچ

۱ 
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 :دزاسیم قیاقح نیا هجوتم ار وا رتشیب و رتهب ریز هداس
 لهح دودح رد هک دیراد بوج هتخت کی امش دینک روصت

 قاتا فک یور رب ار بوج نیا ام .دراد لوط رتمراهج و ضرع رتمیتناس

 ار نآ لوط و دیورب هار نآ یور رب مینک یم شهاوخ امش زا و هتشاذگ

 .دییامیپب
 تلاح نیا رد دیناوتیم هداس و تحار یلیخ امش هک تسا حضاو

 راب دنج یتح ءطوقس لامتحا و سرت نودب و هدرک ظفح ار دوخ لداعت

 ار هتخت نیا هک دییامرفب روصت الاح .دینک یط ار بوج هتخت رسارس یلاوتم

 زا رگید راب دنچ ًافطل .میاهداد رارق عفترم رایسب نامتخاس ود یاهماب نیب

 نآ یور زا روبع زا طیارش نیا رد امش ارچ !دینک دمآ و تفر نآ یور
 ماجنا ار راک نیا راب نیدنح شیپ یقیاقد هک یلاح رد « دینک یم یراددوخ

 مناوت یمن نم» :دیهدب خساپ نم هب عقوم نیا رد تسا نکمم امش ؟ دیداد

 هتخت یور زا و موش هجیگر س راچد مسرتیم اریز مهدب ماجنا ار راک نیا

 «.منگ طوقس نییاپ هب بوچ
 یدایز رایسب عافترا رد الاح بوچ هتخت هک تسا نیا یعقاو تلع

 امش . دینک یم طوقس امش هک دنک یم نیقلت ییوگ امش هب و هدش رقتسم

 یور رب هچ بوچ نیا یور زا روبع یارب لداعت ظفح هک دینادیم بوخ
 تلاح ود نیا نیب یتوافت و تسا ناسکی ماب یالاب رب هج و قاتا فک

 امش هب عافترا ینونک طیارش رد هک تسا نآ دوجوم توافت اهنت .تسین

 و یداراریغ ریثأت اب نیقلت نیا و دینک یم طوقس امش هک دنک یم نیقلت
 و دنک یم التبم هجیگ ر س هب ار امش ًالمع «سح یاضعا یور رب راک دوخ

 هاگ ادوخان ریمض تردق هک اجنآ زا .دزاسیم مهارف ار امش طوقس تابجوم

 رکف و دیی آق ئاف سرت نیا رب دیناوتیمن هدارا و میمصت اب امش «تسا رتیوق
 !دینک رود دوخ زا ار طوقس

 هجوتم یرتنشور لکش هب و رتشیب امش هوس «لاثم نیا نایب اب
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 رد وا «یزادرپلیلد نیا اب .دوشیم نآ درکلمع هوحن و نیقلت تردق

 دهاوخ یراکمه امش اب رتهب و دریگ یم رارق کرتریذپنیقلت تیعضو

 یلاثم ثم «دینزب یرگید لاثم وا یارب دیئاوتیم امش هظحل نیا رد .درع
 حرطم نایوجشناد یارب ناداتسا یسانشناور یاهسالک رد ًالومعم ک

 تراش
 و وبشوخ رایسب رطع کی نم هک دیوگ یم نایوجشناد هب داتسا
 ات منک یم زاب ار نآ رد نالا و ماهدروآ سالک نیا هب مدوخ هارمه ا

 هب منک یم شهاوخ امش زا الاح نم .میامزایب ار امش ییایوب و هماش تردق
 .دیروایب الاب هب ار ناتتسد «دیدرک مامشتسا ار رطع شوخ یوب هکنآض حم

 ناکت یمک اوه رد ار نآ و هدرک زاب ار هشیش رد داتسا هظحل نیا رد

 الاب هب ار دوخ تسد نایوحشناد زا دصرد va دودح رد یدوز هب .دهدیم

 نیا رد مهم هتکن .تسا داتسا رطع یوب ندرک سح رگنایامن هک دنربیم

 رگنایامن نیا و !درادن دوجو بآ زجب یزیچ هشيش نآ رد عقاو رد هک تسا
 .تسا رشب یریذب نیقلت و نیقلت تردق

 دوشیم قالطا یراکفا و دیاقع هب (ینیقلت راکفا ای اهرواب ای) نیقلت

 هب ار تارکفت و تامسجت زا یعاونا «رکف رد ندش نیزگیاج زا سپ هک
 ار ینهذ ریواصت نیا هنالاعف و هناهاگ ادوخان تروص هب هک دنروآیم دوحو

 هژاو یور رب دیاب امش .دننک یم ینیع لامعا ای ریواصت هب لیدبت
 هب راکفا و ۹ نیا اریز E دیک أت و هجوت هاگ ادوخان
 .دنوشیم لیدبت لمع و تک ر ح هب یداراریغ تروص

 رانک هب ار یرظن و یروثت یاهثحب هک دراد راظتنا امش زا هزوس الاح
 .دینک تباث ار نیماضم و میهافم نیا المع و هداهن

 و دزودب امش ناگ دید هب ًامیقتسم ار شهاگن هک دیهاوخب هژوس زا
 یلاحرد ار ناتناتسد سپس .دنکن هاگن یرگید یاح هب یطیارش چی تحت

 هک دیهاوخب وا زا .دینک زارد وا یوس هب تسا الاب فرط هب اهنآ فک هک
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 نیا رد .دریگب رتمکحم دناوتیم هک ردقره «دریگب مکحم ار امش یاهتسد

 دودح رد هزوس رس اب امش رس هک یروط هب . .دیوش مخ ولج هب یمک عقوم
 هداد ناشن ۸ لکش) رد تیعضو نیا .دشاب هتشاد هلصاف رتمیتناس تسیب

i A? درر 

 ۸ لکش

 هیناث هدزناپ ات هد دودح یارب توکس رد ار تلاح نیا هکنآ زا سپ

 رگید امش» :دینک عورش ار تانیقلت هتسهآ و هنارمآ ینحل اب «دیداد همادا
 نیا زا ار ناتیاتسد دیناوتیمن امش ...دینک زاب ار ناتیاهتسد دیناوتیمن

 ....دناهدش لفق رگیدکی رد الماک نم و امش یاهتسد ...دیشکب رتبقع

 ضیقنم الماک ناتیاهتسد و ناتشگنا تالضع هک دینک یم ساسحا امش

 یاهتسد دیناوتیم دینیبب دینک ناحتما ...دناهدییسچ مه هب ًالماک ...دناهدش

 هک دینیبیم ..دیک ششوک رتشیب ...دیشکب بقع تمس هب ار دو
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 )». .دیهد ماجنا ار راک نیا دیناوتیمن

 رب و هدرک شوگ ار امش تانیقلت هناقاتشم یزکر مت اب هژوس رگا
 لفق امش ناتسد هب یتخس هب شیاهتسد ًاملسم «دشاب هدرک تقد اهنآ یور

 دیمهب دیناوتیم وا نامشح هدهاشم اب امش .درک دهاوخن تکرح و هدش

 یور رب و تسا امش یاهفرح هب نداد شوگ لاح رد قایتشا نازيم هچ اب هک

 امش نامشج هب قایتشارپ و تباث یهاگن اب رگا .تسا هدرک زکر مت اهنآ

 .دنک یم تفرشیپ یبوخ ه اهراک و هدوب وا لوبق تلاح هناشن «دنک زکر مت

 یمک وا نامشچ و هدش رتشیب امش یاههجنپ یور رب وا راشف هچنانج
 زا دیاب امش و تسا وا یریدپنیقلتجوا رگنایامن دوش تلاحیب ۳

 هک دینیبیم !دینک یم هدهاشم» :دیریب هدافتسا هنادنمشوه تیعضو نیا

 دیناوتیمن رگید امش ... دناهلییسح نم یاهتسد هب ناتناتسد هلماک

 دیناوتیمن مه زاب «دینک ششوک ردقره ...دیشکب بقع هب ار ناتیاهتسد
 الماک اهنآ دینیب یم ...دینزب روز ... دینک ششوک ...دیهد ماجنا ار راک نیا

 «. دناهدیبسح رگیدکی هب الماك ... دناهدییسچ مه هب

 ندوشگ مه زا یارب یثبع ششوک هیناث دنچ یارب هژوس هکنآ زا سپ
 ار ناتیاهتسد ... دیوشب سکاالیر .بوخ یلیخ» :دییوگب وا هب «درک اهتسد

 ماجنا ار راک نیا دیناوتیم تحار یلیخ امش الاح ...دینک دازآ و اهر

 یتحار هب امش هروس هظحل نیا رد «.دناهدش دازآ امش یاهتسد ... دیهد

 .دنک زاب ار شیاهتسد دناوتیم

 هب «یلبق یاهنومزآ هب تبسن شیامزآ نیا یاقلا رد ِِ یارب

 تقد تیاهن یلمع یاهراک رد .دیراد زاین زکر مت زا یرتشیب قمع و هجرد

 رد هک دیهد ماجنا یبیترت نامه هب ار هدش هئارا یاهشیامزآ و دیریب راک هب أر
 هب «دیوش قفوم نومزآ کی ماحنا رد هکنآ زا لبق .دناهدمآ باتک نيا

 یارب ار امش سناش نومزآ ره رد تیقفوم اریز .دیزادرپن یدعب شیامزا
 هروس یریذپ نیقلت رب امض و هداد شیازفا یدعب شیامزآ ماجنا رد قیفوت
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 ریثأت لحارم نیرتزیگنا ناجیه و نیرتزیگنا تفگش هب ام الاح
 دوخ یاهراک رد هدنیآ رد دیهاوخب امش رگ ا .میوشیم کیدزن یمزینونپیه

 هپ ار هجوت و تقد تیاهن اهنآ هب لمع و کرد رد دیاب «دیشاب قفوم الماک
 .دیربب راک



 موس شخب

 یرادیب طیارش رد ییاهشیامزآ

 عوضوم نیا ندینش زا مزیتونپیه نایوجشناد زا یخرب دیآیم رظن هب
 رایسب راثآ و اههدیدپ زا یرایسب هک دنوش تريح و بجعت رد قرغ

 سنارت ای هسلخ زا ادج و یرادیب تلاح رد ناوتیم ار یمزیتونپیه تردقرپ

 رد یمزیتونپیه تانیقلت ریثأت ةوحن و مسیناکم رد ًالوصا .دروآ دوجو هب
 «هسلخ رد اهنت «درادن دوحو یتوافت یمزیتونپیه تالاح و یرادیب

 رد تانیقلت درکلمع و هئارا هرگید یوس زا .دوشیم دیدشت یری ذب نیقلت

 ار هزوس جیردت هب اریز «تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا یرادیب طیارش

 هدامآ یمزیتونپیه طیارش رد رتشیب یریذپریثأت یارب و هدرک «یطرش»
 .دزاسیم

 هب ار هژوس ناتسد یلبق شخب رد هک دیاهتفای ار قیفوت نیا امش رگا
 عون هظحل نیا رد هک دیاهدرک ادیپ ار یفاک یگ دامآ نآ« دینابسچب رگیدکی
 رب ار نومزآ نیا دیناوتب امش رگا .دیهد ماجنا ار نآ زا یرتهتفرشیپ رایسب

 دیناوتب هک دیراد ار تیلباق و تردق نیا «دینک هدایپ یبوخ هب یاهزوس یور

 یبوخ هب «دنوشیم طوبرم ینالضع تردق اب هک ار یمزیتونپیه راثآ مامت
 دیناوتیم امش هک تسا مهم ردقنآ نومزآ نیا تبثم ماجنا .دیهد ماجنا
 بوخ یاههژوس» هزج «دناهداد تبثم باوج نآ هب هک ار یدارفا
 . دینک یدنبهقبط «یمزینونپیه

 رگیدکی هب اهتسد ندرک لفت

 امش نامشج هب و دتسیاب امش یوربور هک دیهاوخب دوخ روس زا
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 ا یرگید ی هب مه هظحل کی یاب یتح و دوش هری
 ناتشگنا و هدرک زارد ولج تمس هب ار شیاهتسد هک دیهاوخب دوخ هژوس زا

 هک احنآ ات ار شتسد ود نآ زا سپ .دیربب ورف رگیدکی رد ار دوخ تسد ود

 و اهتسد ناتشگنا تالضع و دنابسچب رگیدکی هب رتشیب هچره «دناوتیم

 نهذ رد راب دنچ ار ترابع ای رکف نیا و دروآرد ضابقنا تلاح هب ار اهوزاب

 نم «منک رود رگیدکی زا ار میاهتسد مناوت یمن نم» :هک دنک رارکت شیوخ
 «.منک ادح رگیدکی زا ار میاهتسد مناوتیمن

 و دینک زارد ولج تمس هب ار ناتیاهتسد مه امش طیارش نیا رد

 اهنآ و دیریگب ناتیاهتسد فک نایم رد ار وا ةدش لفق رگیدکی رد یاهتسد
 ًامیقتسم دیاب وا تاظحل نیا مامت رد .دیهد راشف رگیدکی هب دیناوتیم ات ار
 نیب یاهطقن هب ذفان و تباث یتروص هب مه امش و دنک هاگن امش نامشچ هب

 یرگید ةطقن هب دیابن هژوس و امش هاگن زگره .دیوش هریخ وا مشچ ود

 نامشچ بظاوم قیقد ًالماک هنادنمشوه روط هب دیاب امش .دوش فرحنم
 هدش هریخ امش نامشچ هب زکر متم و تباث روط هب وا رگا .دیشاب هژوس
 زکر مت یبوخ هب وا و دیاهدوب قفوم وا تیاده رد هک دوشیم مولعم «دشاب
 هاگن رگید یاهاح هب و دراد تباثریغ و نازرل یهاگن رگا .تسا هدرک

 هاگن امش نامشچ هب قیقد و تباث روط هب هک دیوش رک ذتم وا هب «دنک یم

 امش عضو . دشاب هتشاد ار یفاک و مزال زک رمت تانیقلت تفایرد یارب و دنک
 .تسا هدش هداد ناشن ٩( لکش) رد تاظحل نیا رد هزوس و

 دینک ساسحا امش» :دییوگب هژوس هب ممصم و تبثم ینحل اب الاح
 ...دیدش دیدش ...دناهدیبسح رگیدکی هب ًادیدش و ًالماک ناتناتسد هک

 الماک اهنآ ...دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن امش ...مکحم مکحم
 نایب هب هک یلاح رد «.دناهدیبسج مه هب الماک .... دناهدیبسح رگیدکی هب

 ةدش لفق رگیدکی رد یاهتسد ناتیاهتسد فک اب «دیزادرپیم الاب تانیقلت
 رتشیب و رتشیب ار لمع نیا و دیهد راشف رگیدکیهب رتمکحم و رتشیب ار وا



 نیا هژوس هب و دینک زاب رگیدکی زا ار ناتناتسد هظحل نیا رد .دیهد ماجنا
 نانجنآ» :دنک هدهاشم ای شیامزآ ار امش تانایب ریثأت ات دیهدب ار ناکما

 ناتیاهتسد هک دناهدش دمحنم و تخس امش ناتسد و ناتشگنا تالضع
 ...دناهدییسج رگیدکی هب الماک اهنآ ...دنوش ادح رگیدکی زا دنناوتیمن

 هک دینیبیم ...دینزب روز دیناوتیم هک ردقره ...دناهدیبسچ مه هب الماک

 رگیدکی هب الماک اهنآ ...دینک زاب رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن
 4(. دزاهدیبسح

 لمع دعب و شوگ امش تانایب هب هناقاتشم یزکر مت اب هژوس رگا
 اهنآ ندرک ادج هک دنبسچیم رگیدکی هب نانچنآ وا یاهتسد «دشاب هدرک
 .دوب دهاوخن ری ذپناکما وا یارب رگیدکی زا

 راک نيا هک دیشاب هتشاد دای هب هشیمه یظفل تانیقلت نایب عقوم رد
 رب جیردت هب و هداد ماجنا حضاو و هتسهآ «مارآ «هناممصم «یدح یلیخ ر
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 اهنآ تهبا و تردق رب اههظحل رذگ رد و دییازفیب تانیقلت تردق و تدش

 رگید هک دنک مالعا امش هب هژوس «نآ رد هک دیسرب یجوا هب ات دینک هفاضا

 .دنک رود رگیدکی زا ار شیاهتسد دناوتیمن
 یارب ار یاهجیتنیب یاهششوک هژوس دیدرک هدهاشم هکنآ زا سپ

 رد شیوخ ناتشگنا اب «هدرک عورش رگیدکی زا دوخ ناتشگنا ندرک زاب
 مامت زیچ همه «بوخ یلیخ» :دییوگ یم و هدز نکشب کی وا شوگ رانک

 ادج رگیدکی زا مه ناتیاهتسد «دینک اهر و سکالیر ار ناتدوخ «دش
 «.دنوشیم

 یتحار هب دناوتیم وا و هدش هتسسگ هژوس زکر مت بیترت نیا هب

 .دنک زاب رگیدکی زا ار شیاهتسد
 هب نانچنا هژوس یاهتسد هک دیوشیم هجاوم یطیارش اب تردنهب

 و ندش سکاالیر ؛رابرد امش هکنآ زا سپ یتح هک دناهدش لفق رگیدکی

 و ادج رگیدکی زا اهنآ زاب «دینک یم نیقلت مه رگیدکی زا اهتسد ندش اهر
 نیب ار وا یاهتسد مارآ و تحار یلیخ عقاوم نیا رد «دنوشیمن اهر

 «بوخ یلیخ» :دییوگب هژوس هب ذفان و مارآ یتانایب اب و دیریگب ناتیاهتسد
 هس ات کی زا یگتسهآ هب نم .دینک اهر و سکالیر ار ناتیاهتسد

 ادج رگیدکی زا امش یاهتسد «مدیسر هس ددع هب هکنآ ضحم هب ؛مرامشیم

 «. دنوشیم

 نایب هظحل رد و ««هس «ود «کی» :دینک شرامش هب عورش نآ زا سپ

 بیترت نیا هب و دینک ادج رگیدکی زا ار وا یاهتسد ناهگان هس ددع
 رد لماع درف و هژوس عضو دنوشیم ادج رگیدکی زا یتحار هب وا یاهتسد
 .تسا هدش سکعنم (۱۰ لکش) رد نومزآ نیا ینایاپ تاظحل
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 ۱۰ لکش

 اهاپ ندش تفس

 یبسن تروص هب و دتسیاب امش لباقم تسار هک دیهاوخب هزوس زا

 وناز امش ماگنه نیا رد .دزاس زکر متم شپچ یاپ یور رب ار شندب نزو
 وا زا .دیهد رارق شتسار یاب یوناز نیفرط رد ار ناتیاهتسد و دینزب
 دنک رکف عضوم نیا هب شنهذ رد و دوش هریخ امش نامشچ هب هک دیهاوخب

 م

 هاگن امش نامشچ هب ًامیقتسم دیاب وا یطیارش ره رد هک دیوش رک ذتم ار
 زا یاهظحل دیابن مه دیهد یم تیعض وو رییغت امش هک یتاظحل رد یتح و دنک
 .دوش لفاغ راک نیا



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۲

 .دیهدب نییاپ هب الاب زا وا یاهاپ لوط رد "ساپ دنچ عقوم نیا رد

 اهوناز یالاب رتمیتناس ۲۰ دودح زا ار یسامت ساپ راک نیا ماجنا یارب

 زا یمک «دیدیسر اهوناز دودح هب هک ینامز و دییایب نییاپ هب و هدرک عورش
 .دیهد راشف اهوناز یور رب رتشیب یمک ضوعرد و دیهاکب شیوخ تعرس

 تالمج نیا یوق و ممصم یگنهآ اب « دیتسه نداد ساپ لوغشم هک یعقوم
 تخس و تفس ناتیاهوناز هک دینک یم ساسحا امش الاح» :دینک نایب ار

 ...تخس و تفس الماک ...رتتفس و تفس ...رتتفس و تفس ... دنوشیم

 ردقنآ امش یاهوناز لصافم ...دینک مخ ار ناتیاهاپ دیناوتیمن رگید امش
 امش ...دینک مخ ار ناتیاهوناز دنتسین رداق رگید هک دناهدش تحخس و تفس

 رتتخس و رتتفس هظحل هب هظحل امش ییوناز لصافم هک دینک یم ساسحا

 ...دینک مخ ار ناتیاهوناز دیناوتب هک تسا نکممریغ امش یارب ... دنوشیم
 ار راک نیا دیناوتیمن هک دینیبیم ...دینک مخ ار ناتیاهوناز دینک یعس
 «!دینک ناحتما مه زاب و دینک شالت یتخس هب ! دینک ناحتما ... دیهد ماجنا

 یمارآ هب دیتسه یظفل تانیقلت نایب و اهراک نیا ماجنا لوغشم هک یلاح رد

 نامشچ نايم رد یاهطقن هب تدش و تقد اب تیاهن رد و دیوش دنلب هتسهآ و
 .تسا هدش هداد ناشن یبوح هب (۱۱ لکش) رد تیعضو نیا .دیدرگ هریخ وا

 نتفر هار ات دیشکب ولج هب یمک ار وا «هژوس یاهتسد نتفرگ اب عقوم نیا رد
 رتهب هدش فاطعنالباق ریغ و کش الماک شیاهوناز هک یتیعضو رد وا

 .دوس صحشم

 ندش کشخ و درک تکرح مدق هدزاود - هد وا هکنآ زا سپ

 ریثأت نيا ندرب نیب زا یارب «دش نشور و ملسم ناگمه یارب شیاهوناز
 «دش مامت زیچ همه «بوخ یلیخ» : دینک مالعا و دینزب مه هب ار ناتیاهتسد

 رب روزیتونپیه تسد مارآ تاکرح زا یخرب یسیطانغم یاهساپ ای ساپ ۱
 یمالک ریغ نیقلت یعون داینب رد هک تسا هزوس ندب ای تروص یور
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 ((. دناهدش اهر و لش الماک اهنآ « دنوش مح دنناوتیم هرابود مه امش یاهوناز

UA 
 هک تسا یشور نامه هباشم دوریم راک هب دروم نیا رد هک یشور

 هک دیهاوخب هژوس زا .دش هتفرگ راک هب اهاپ ندرک تفس صوصخرد
 وازا .دنک تشم ار اهنآ و هدرک زارد ولج تمس هب الماک ار شیاهتسد

 نیع رد و دشکب ولج تمس هب ار شیاهتسد دناوتیم هک ردقره دیهاوخب
 اب هظحل نیا رد .دزاس ضبقنم و تفس ار شتسد تالضع ریاس و چم لاح

 اب هک يلاح رد و دیریگب نیاپ زا ار وا تسار تسد ناتدوخ پچ تسد
 وراپ یالاب را نآ لوط رد يسمل ساب دنح «دیراشفیم ار نآ یبسانتم راشف

 اب هوا جنرآ لصفم دودحهب ناتیاهتسد ندیسر عقوم رد و دینک دراو نییاپ هب
 یظفل تانیقلت نایب هب و دیروآ راشف هدش تسار لصفم نیا هب تسد ود

 و تفس ...دنوشیم رتتفس و تفس دنراد امش یاهتسد» :دیزادرپب

 تسد ندرک تفس



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ٤

 مخ ار ناتناتسد دیناوتیمن کد اف ف قا کما فت

 امش یاهتسد ... دینک شالت ناتیاهتسد ندرک مخ یارب ردق ره ... .دینک

 راک نیا هب رداق دینیب یم !دینک ناحتما ...دنوشیم رتتخس و تفس

 «.دیتسین

 نیب زا یارب «تخادرپ لصاحیب ششوک هب یتدم هژوس هکنآ زا سپ
 نآ زا لبق و دیزادرپب نیقلت ةئارا هب ریز تروص هب هدمآ دیدپ تاریثأت ندرب

 و سکاالیر ار ناتدوخ» :دییوگب و دینزب مه هب ار اهتسد هتشذگ نومزآ لثم
 «.دناهدش دازآ و تحار ناتیاهتسد ...تسا هدش مامت زیچ همه ... دینک اهر

 تروص یرادیب طیارش رد هک اهنومزآ نیا مامت ماجنا عفوم رد

 هاگن یاهظحل ات دیراد لوذبم ار دیکأت و تقد تیاهن دیاب امش «دنریگ یم

 مه امش و دوشن فرحنم امش نامشچ یور زا هزوس هناقاتشم و رمتسم
 .دیشاب هریخ وا مشچ ود نیب , رد یاهطقن هب ذفان و تباث یتروص هب الباقتم

 ماجنا ار نومزآ دنچ هژوس کی یور رب امش هکنآ زا سپ «نامز رذگر د

 تبالص و تعرس اب امش تبون ره رد هک دش دیهاوخ هجوتم «دیداد

 و ذفان نیقلت هئارا هظحل دنچ یتح یتدم زا سپ و دینک یم لمع یرت
 .دوب دهاوخ یفاک زینهنارمآ

 ندرک تبحص ییاناوت مدع

 و دنیشنب یلدنص کی یور رب امش یوربور هک دیهاوخب هزوس زا

 یاهکمدرم هک دیدش هحوتم امش هک یعقوم .دوش هریخ امش نامشح رد

 دنح وا ناهد فارطا و تروص یاهرانک رد «دندش تک رحیب وا نامشح

 :دیزادرپب ریز یظفل تانیقلت ةئارا هب نآ اب هارمه و دینزب مارآ هبرص
 هب دنراد امش ناب... دنوشیم تک رحیب دنراد امش ناهد فارطا تالضع»

 هب هک دناهدییسح رگیدمه هب نانجنآ امش یاهبل ...دنبسجیم رگیدکی
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 هتسب مه هب هلماک امش نابل ..دینک زاب ار ناتناهد دیناوتیمن هجو چيه

 رداق هک دناهدش تحخس و تفس نانجنا امش ناهد فارطا تالضع كا

 ناتیاهبل ...هدش تفس الماک «هدش تفس ...دییاشگب ار ناتناهد دین
 زا ار ناتیاهبل دیناوتیمن رگید امش ...دناهدییسج رگیدکی هب الماک

 ..دییوگب نم هب ار نام دیناوتیمن رگید یتح امش دیک زاب رگیدکر
 یتح امش ؟ دینی یم ...دییوگب نم هب ار ناتمان دیناوتیم رگ ا! دینک ناحتما
 «. دییوگب نمهب ار ناتمسا دیناوتیمن

 یلو دهدیم ناشن قایتشا ندز فرح یارب هزوس تاظحل نیا رد

 یمارآ هب تشگنا اب امش عقوم نیا رد .دناهدیبسچ رگیدکی هب الماک وا نابل

 تالضع هظحل نیا رد» :دینک نیقلت وا هب و دینک سمل ار وا ناهد فارطا

 زونه یلو دینزب فرح دیناوتیم و دناهدش دازآ و لش امش ناهد فارطا
 هلصافالب «نیقلت نیا زا سپ «.دیروایب نابز هب ار ناتدوخ مان دیناوتیمن

 ینحل اب و هداد رارق هژوس یناشیپ یور رب ار ناشتسار تسد هناشن تشگنا
 مان دیئاوتیمن یتح امش «عقاو رد» :دینک مالعا وا هب هنارمآ ًانمض و عطاق

 دینزب فرح نم اب دیناوتیم امش ؟ دینک هاگن ... دیروآ دای هب مه ار ناتدوخ

 هب ار ناتمان دیناوتیمن یلو ( دنک یم مالس هژوس) دینک مالس نم هب یتح و
 «] دیروایب دای هب ار ناتمان دیناوتیمن یتح امش .دیروایب نابز

 ییوگ هک دینک یم ساسحا یبوخ هب «دیوش قیقد هژوس نامشچ هب
 نم» :دینک هفاضا عقوم نیا رد .دیآیم رظن هب جیگ و هدزتهب الماک وا

 ریغ مان ره ای) شوگ ود و رس کی امش مسا .تسیچ امش مسا هک منادیم
 و رس کی امشمسا«دیتسه شوگ ود و رس کی امش .تسا (رگید فراعتم
 «؟ دییوگب ار ناتمسا ...تسیج امش مسا یتسار !تسا شوگ رد

 ناونع عطاق یلیخ و لماک سفن هب دامتعا اب ار الاب بلاطم امش رگا
 نایب هدیرب هدیرب ار یموهفمان تاملک یتاظحل یارب هژوس «دیشاب هدرک
 نیا رد «شوگ ود و رس کی» :تفگ دهاوخ ناهگان دعب و درک دهاوخ



 مزيت ونپیه فراعملاةریاد/ ٤٦

 وا شوگ رانک رد نکشب کی ناتتسار تسد ناتشگنا اب هلصافالب عقوم
 رطاخ هب ار ناتمان دیناوتیم امش «بوخ یلیخ» :دینک مالعا و .دینزب
 ار شدوخ یعقاو مان هزوس عقوم نیا رد «؟تسیچ امش مسا یتسار «دیروایب

 .دروا دهاوخ نابز هب

 اهتسد هب یتسدبوج ندیبسج

 بوچ ای اصع کی و دتسیاب امش یوربور هک دیهاوخب هژوس زا
 نامشچ رد هک یلاح رد وا نامز نیا رد .دریگب شناتسد رد مکحم ار وراج

 و تسد فک هک درادهگن یتروص هب ار بوج دیاب «هدش هری هنافاتشم امش

 وا هب .دریگ رارق بوچ یالاب رد وا تسش و نییاپ رد شتشگنا راهچ
 زا دعب صوصخب «دنک اهر ار بوج نیا دناوتیمن دنک رکف هک دییوگب
 بوچ هب تفس و مکحم وا ناتسد نآ زا سپ .دیدرمش هس ددع ات امش هکنیا

 .تسا هدش هداد ناشن ( ۱۲ لکش) رد تیعضو نیا. دنبسج یم
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 وا ردقره .دنک اهر ار بوچ دناوتیمن رگید وا هک دینک دیکات

 رد .دبسحیم وا یاهتسد فک هب رتشیب يب بوچ «دنک تقد رتشیب و رتشی ۵

 رگید امش)) ؛ دییوگب وا هب !هس ...ود ...کی : : دیرامشب یمارآ هب ماگنه نی ۲

 بوج ندرک اهر یارب ردقره ! دینک ناحتما. E ار بوچ دیناوتیمن

 زا سپ)) .دبسج یم امش یاهتسد فک هب رتشیب سیب و رتشیب بوح «دینک تقد

 ناهگان «دیدرک ساسحا ناوتان و لصاتسم ار هوس هک هظحل دنج

 رگ. . دش مامت زیچ همه!بوخ یلیخ» : دییوگب و دینزب مه هب ار ناتیاهتسد

 نیا رد و «.دیزادنیب نیمز رب ار نآ ...دینک اهر ار بوج دیناوتیم دیهاوخب

 هب ار نآ«بوچ هب تبسن ماقتنا و هنیک ساسحا یعون اب ییوگ هژوس «هظحل

 .دنک یم اهر ای باترپ نیمز

 نتسشنیارب ییاناوت و تردق مدع

 وا رس تشپ رد مه یلدنص کی .دتسیاب تسار دیهاوخب هژوس زا
 رد و دوش هریخ امش نامشج هب هک دیهاوخب وا زا هتشذگ دننام .دیهد رارق
 نامشچ نایم رد عقاو یاهطقن هب رمتسم و ذفان یلکش هب مه امش لاح نیع

 و رکفت شیوخ ینهذ تیقالخ و تردق اب دیهاوخب وا زا .دیزودب مشچ هوا
 کشخ و تفس الماک - شیاهاپ مامت هکلب  شیاهوناز هک دنک مسجت
 هب «دنیشنب شرس تشپ یلدنص ای نیمز یور هب دناوتیمن رگید و دناهدش
 یو هک دینک نیقلت وا هب .دیدرمش هس ات کی زا امش هکنآ زا دعب صوصخ
 تخس و تفس الماک شیاهاپ هک دنک یم ساسحا هرامش هس ندینش زا سپ
 یارب ردقره وا .دنیشنب یلدنص ای نیمز رب دناوتیمن رگید و دناهدش

 وا زا سپس .دش دنهاوخ رتتخس و رتتفس شیاهاپ «دنک ششوک نتسشن
 امش رگید الاح !هس هود «کی»» : دیهد همادا و ؟تسا هداما ایآ هک دیسرپ

 ناحتما ...دناهدش تخس و تفس الماک امش یاهاپ .دینیشنب دیناوتیمن



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۸

 «! دینیشنب یلدنص یور رب دیناوتیمن رگید امش ...دینک

 ماجنا یلصاحیب یاهششوک هیئاث دنچ تدم یارب هژوس هکنآ زا سپ
 «دش مامت زیچ همه «بوخ یلیخ» :دییوگب و دینزب مه هب ار ناتیاهتسد « داد

 هدمآ دیدپ ریثأت هب بیترت نیا هب و «.دینیشنب یلدنص یور رب دیناوتیم امش
 . دیهد همناخ

 نتساخرب یارب ییاناوت و تردق مدع

 تاعارم اب و دریگب رارق یلدنص کی یور رب هک دیهاوخب هژوس زا
 نیا رد .دوش هریخ امش نامشح هب هدش هراشا اهنآ هب ًاررکم هک یتاکن

 : دیزادرپب ریز یمزیتونپیه تانیقلت ةئارا هب تاظحل

 یلدنص لاد رد الماک امش ...دیاهدیبسج یلدنص هب الماک امش»

 هنوگج هک دینک زکر مت عوضوم نیا یور رب ًادیدش ...دیاهدش تکر حیب

 تخس ردقج امش ...دناهدش دمجنم و کشخ هظحل نیا رد ناتندب تالضع
 دیناوتیمن رگید هظحل نیا رد امش ...دیاهدییسح یلدنص هب مکحم و

 رد ًالماک امش !دینک هاگن ... دیاهدیبسح یلدنص هب الماک امش .. دیتسیاب

 ...دیوش دنلب دیهاوخب مه رگ ا !دینک ناحتما ...دیاهدش تکر حیب یلدنص
 «! دیهد ماجنا ار راک نیا دیناوتیمن

 ماجنا یاهجیتنیب یاهششوک نتساخرب یارب هزوس هک یتدم زا سپ
 ... دیوش دنلب !بوخ یلیخ» : دییوگب و دینزب مه هب ار ناتناتسد ناهگ ان داد

 هژوس الومعم هظحل نیا رد «.دیوش دنلب دیناوتیم امش ...هدش مامت زیچ همه

 یلدنص نامه هب یتفگش و بجعت اب و هدش دنلب اج زا ترارح اب و یدنت هب
 .درگنیم دوب هتسشن نآ یور رب هک

 مامت دیناوتیم یناسآ هب «دیوش قفوم نومزآ نیا ماجنا رد امش رگا
 « دنوشیم طوبرم ینالضع یاهتست هب هک ار نآ هباشم و رگید یاهشیامزآ
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 یمک اب امش و دنتسه عونتم و دايز رایسب تایبرجت عون نیا . .دیهد ماجنا

 نیا رد هچنآ .دینک ارجا و یحارط ار اهنآ زا یدایز هدع دیناوتیم رکفت
 رد یمزیتونپیه هبش تاریثأت رایسب ؛ عاون زا ییاهلاثم اهنت «هدمآ تار

 زا رگید یخرب لاثم یارب .دنیآیمباسح هب رایشوه و رادیب دارن
 : دنرارق نیا زا یمزیتونپیه هیبش تاریثأت یاهو

 ار نآ دناوتن رگید وا هک دیرادهگن زاب یطیارش رد ار هژوس ناهد ۔

 .دلنبب

 رگید هک یروط هب دهد رارق زیم ای نیمز یور رب ار شتسد فک _

 .دنک دنلب زیم ای نیمز زا ار نآ دناوتن
 اب دناوتن رگید هک دینک دمجنم و کشخ یلکش هب ار وا یاهاپ

 .دورب هار اهنآ

 ربارب و هباشم اهنآ دربراک هوحن و لوصا «اهنومزآ نیا مامت رد
 و ذفان نامشج یور رب هژوس هناقاتشم و رگ و جتسح هاگن هک یلاح رد «تسا

 رد .دیوشیم هریخ وا نامشج نايم هب امس «تسا هدش هتخود امش ممصم

 و دریگ یم رارق امشناممصموتبثم تانیقلت زا یرابگر ریز وا «نامز نیا
 رابتعا و تیصخش «تبیه هیاس رد و روتوم وئدیا تاریثأت نوناق ساسارب

 زا یحرب اب ههجاوم هدامآ وا «عمج رد دارفا یریذپ نیقلت شیازفا ءامش

 یتحار هب امش ماگنه نیا رد و .دوشیم ...و فراعتمریغ یاههدیدپ

 امش رگید یوس زا .دیروآ دیدپ «دیهاوخیم هک ار یتاریثأت دیناوتیم

 اهنآ یداقتعا ناینب و کیرتسیه یاهجلف نامرد و داجیا هوحن هب دیناوتیم
 . دیربب یپ

 و دشاب هتفرگن رارق نیقلت ریثأت تحت شدوخ یدرف هک ینامز ات

 تسا لکشم یلیخ «دشاب هدرکن ساسحا شدوجو مامت اب ار اهنآ یاھباتزاب
 اراد ار ییاناوت و تردق نیا تالمج و تاملک زا یبیکرت دنک رواب هک

 تالمج و تاملک نیا هک دییامرقب هجوت هتکن نیا هب دياب امش .دنتست
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 لمح هک یرواب و هدیقع هکلب «دنروآیم راب هب ار تاریثأت نیا هک دنتسین

 هکن نیا رب رگید راب .دنوشیم ریثأت نازیم نیا ندمآ دیدپ ثعاب دننک یم

 تانیقلت نیا هب هژوس لمعلاسکع و باوج هک منک یم دیک أت نومضم و
 تاریثأت نیا یداراریغ و هاگ ادوخان یتروص هب هکلب «تسین هناهاگ آ و یدارا

 یارب .دنرادن یگتسب وا هدارا و تیصخش هب اهدومن نیا و دنریگ یم لکش

 راب دیهدب هزاجا «میزادرپب رتسمل لباق تروص هب و رتهب هلوقم نیا هب هکنآ

 عافترا رد ار بوچ هتخت هک ینامز «میدرگر ب نامدوخ یلبق لاثم هب. رگید
 روبع نآ یور زا میهاوخیم و میاهداد رارق نامتخاس ود نیب و الاب رایسب

 «هدرک رپ طوقس سرت ار ام ینهذ و یرکف یاضف مامت هک اجنآ زا «ینک
 طوقس نییاپ هب هک دراد دوجو یرتشیب لامتحا مینک ششوک رتشیب ردقره

 .مینک ادیپ

 یدرف دییامرفب روصت .منک یم حرطم ار یرگید لاثم امش یارب
 راچد نفورکیم تشپ رد نتفرگ رارق عقوم رد و تسا هنحص زا سرت راچد

 زورب زا یریگ و لج یارب رتشیب وا ردقره طیارش نیا رد .دوشیم نابز تنکل

 یارب ندز فرح :دیوگب شدوخ شیپ هلمج زا - دنک ششوک تلاح نیا

 یزادرپ قطنم نیا هب مه شدوخدنچره و درادن یتوافت «هورگ ای درف کی

 هب ؛دریگب رارق نفورکیم ربارب رد هک راب ره مهزاب «دشاب هتشاد نامیا

 نیاربانب .دوشیم نابز تنکل راچد هناهاگ ادوخا و یداراریغ تروص

 نامز ره رد و تسا رتشیب هدارا یراذگ رثا تردق زا رکفت یراذگ رثا تردق

 هکنآ ؛دنریگب رارق رگیدکی ربارب رد بیقر و فیرح ود ناونع هب ود نیا هک

 و هتخانشان یاهتردق اب اذل .«هدارا» هن تسا « رکفت» دوشیم زوریپ امت

 نیا «دنراد تسد رد ار اهراک راهم و دنتسه یمدآ دوجو رد هکی نیگمهس

 «هدارا تردق» هب هک دناسریم ار رشب یحولهداس و یشیدناهداس تیاهن

 زا یکی ناونع هب هدش نایب الاب رد هجنآ .تسا هدرک شوخلد دایر دوخ

 هک ینامز» :دوشیم دیک أت نآ یور رب و رارکت رگید راب نیقلت نیناوق
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 دوشیم زوریپ هشيمه هکنآ «دنزیخرب لباقت و داضت هپ هدار اب رکفت و سجت

 ۹ .تسا مسجت و رکفت تردق
 ریثأت هب ناوتیم رتهب اهنآماجنا اب هک دنراد دوجو مه یرگید دراوم

 نیا دیدش یراذگ ریثأت رگنایامن هک یدهاوش . .دریب یپ نیقلت تردق و

 . دنروخيم مشچ هب یگ دنز زا یرانک و هشوگ ره رد و هشمه دناهدیدپ

 اب هک دنتسه یدراوم زا اههاگشورف زا دیرخ عوضوم و یتراجت تاغیلبت
 یتراحت تاغیلبت فده .دنراد کیدزن یدنویپ یریذبنیقلت و نیقلت

 ام رد تبثم تبثم تینهذ نتخاس قیرط زا ام رد دیدش لیامت و شطع نتخیگنارب

 یالاک نتشاد هب لیامت و شطع «هجیتن رد .تسا غیلبت دروم یالاک هب تبسن
 دوشیم مولعم یتراجت تاغیلبت یثأت یعقوم نیس نیر دروم

 و روراب «رادیدب ام نهذ رد ینایرج هناهاگ ادوخان و راک دوخ تروص هب هک

 دیرخ هب دشاب راک رد یروف و یعقاو زاین هکنآ نودب ار ام و دسرب جو هب
 «دوشیم ناسنا هب طوبرم هک اجنآ ات هناتخبشوخ .دناشکب یصاحخ یالاک

 ارز «دنوشیمن یلوتسم و رقتسم ام رکف و نهذ رد هدش هئارا تانیقلت مامت

 زا یهوبنا ربعم و ارسناوراک ای و هزوم «ویشرآ ام رکف و نهذ تروص نیا رد
 و هدارا ریذپاننایاپ و یمئاد تالدابت نیا رد و دشیم داضتم و عونتم دیاقع

 ام هب هک نیقلت رازه ره زا هک تسا یتخبشوخ یاح .تشادن یشقن ام ریبدت

 در و درط ام رکف و نهذ طسوت اهنآ ددع هن و دون و دصهن «دوشیم هئارا
 دناوتب هک یفاک یناحیه لمعلاسکع و یفطاع راب زا اهنآ اریز دنوشیم

 یرایسب گی وشراب دناهرهب یب دروایب دوجو هب راک دوخ هاگ ادوخان راثآ

 ام رکف رد هک یرتتردق رپ یاهنیقلت دض ای داضتم تانیقلت اب اهنآ زا

 هک یتانیقلت هوبنا درط یارب . دندرگ یم بولغم و دننک یم رو

 هب .دراد دوجو یحضاو و نشور دهاوش و لیلد دناهتفرگن رارق ام دییأت دروم
 نیقلت ناینب و هیاپ هک یتاکن و نیناوق هب اهنآنایب و یحارط رد رگید ترابع
 دیاب قفوم و هاگ آ روزیتونپیه کی ناونع هب امش .تسا هدشن یهجوت دنتس#
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 و یگ د اس هب هک دیزادرپب بلاطم نیا هضرع و قلخ هب هنادنمرنه نانجنآ

 و هدش رقتسم نارگید رکف و نهذ رد دنناوتب تراهم و تردق اب لاح نیعرد
 .دنهد شیارآ و نامزاس ار اهنآ مسجت و رکفت تردق

 نیاربانب «دنتسه مواقم نيقلت ربارب رد یدودح ات دارفا زا یخرب

 یعیبط تروص هب هک یتانیقلت هب هعماج دارفا همه هک تشاد راظتنا ناوتیمن

 رد امش هک ینامز رد صوصخب «دنیوگب تبثم باوج «میهدیم هئارا اهنآ هب

 هبرحت نیلوا رد هک دراد لامتحا دیتسه شیوخ راک یتامدقم و هیلوا لحارم

 و هاوخلد جیاتن و دینک دروخرب ریذپنیقلت تدش هب دارفا زا یهورگ اب
 ای و سردوز یداتسا و تراهم باسح هب دیآیم تسد هب هک ار یزیگنالد
 هک دراد دوجو مه ناکما نیا .دینادب یمزیتونپیه یاهکینکت رب دوخ طلست

 مدع و دیوش هجاوم مواقم یاههژوس زا یخرب اب هیلوا یاهدروخرب رد

 ناتدوخ یدادعتسایب ای باتک بلاطم یرابتعایب هجیتن ار دوخ تیقفوم
 باسح و ریبدت اب اهراک مامت «یگ دنز رد هک تسا نیا تقیقح .دینادب

 ام رتشیب ای همه یگدنز رد مه سناش و ریدقت و دنوریمن شیپ یضایر
 دارفا دصرد ۹۵ زا رتشیب هک اجنآ زا یلو .دراذگ یم اج هب یفرگش تاریثأت

 امش هک دننک یم مکح قطنم و لقع نیاربانب «دنتسه ریذپنیقلت هعماج
 ناهج نوناق و دیراذگب هعماج دارفا لک یریذپ نیقلت رب ار دوخ یرکف یانب
 هب تسا رتهب اذل .دینادب ذفان و یراج اهناسنا مامت رب ار یریذپ نیقلت لومش

 رک ۱ رک نفتی نوار ینیبعقاو و .ینتورف «ینیبدوخ و رورغ یاج

 زا و دینک رذگ نآ زا عوضخ و بدا اب «درادن باوج شور کی هب یاهزوس

 تسکش زا زگره .دینک هدافتسا رترب جیاتن یارب رتهب ای رگید یاهشور
 رد و دیهدن تسد زا ار شیوخ سفن هب دامتعا نا اب ههحاوم رد و دیسرتن

 سرد دوخ یاهراک هجیتن زا اهنت .دیوشن هّرغ دوخ هب .تیقفوم زا لاح نیع
 ةئارا رد قیفوت هنیمز رد یدبا و گر زب تقیقح کی هب .دیریگب تربع و

 تا دام و نمی رگید نیماضم زا یرایسب نام ی ی تا
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 دینک هعلاطم دیناوتیم هک هچره « دیوش یبوخ روزیتونپیه هکنآ یا ارب دشا

 رارکت یبوخ هب اهرابو اهراب «دیریگ یم ارف یروبص و تقد اب هک ا
 ای دوز .تسا هتفهن تماقتسا و ییابیکش رد تیقفوم زمر .دینک نیرمت
 یدرف نیلوا .دینک مزیتونپیه ار دارفا زا یدادعت تسناوت دیهاوخ امش ءرید

 رد یدایز شقن دینک یم باختنا ندش مزیتونپیه یارب عمج کی رد هک ار
 .دراد امش تسکش ای تیقفوم

 هزوس هدهاشم اب هکنیا یاج هب روزیتونپیه کی ناونع هب امش
 و رورغ قرغ تسا نکمم «دیوش یتفگش و تریح قرغ هدش مزیتونپیه

 هب لین یارب .تسین هدنزاس و دیفم هیحور ود نیا زا کی چیه .دیوش توحن

 :مینک یم هیصوت امش هب نآ رارمتسا و تیقفوم
 هدش تخس و تفس شیاهتسد هک دییوگ یم دوخ هروس هب هک ینامز

 دوخ رکف و نهذ رد «دنک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دناوتیمن رگید وا و
 و دناهدش تخس و تفس تدش هب وا یاهتسد هک دینک مسجم ار یریوصت
 .تساهدوب هدیافیب و هجیتنیب رگیدکی زا اهنآ ندش زاب یارب وا یاهششوک

 و دیهدن هار دوخ هب یدیدرت نیرتکچوک «تانیقلت نایب عقوم رد زگره
 هب «دیهاوخیم امش هک یتروص نامه هب اهراک هک دیشاب هتشاد نانیمطا

 دوشیم طوبرم تسکش هب یتروص هب هک ار یرکف هنوگر ه .دنوریم شیپ

 « دشاب هتشاد دوحو امش رکف و نهذ رد هک یدیدرت ره .دیزاس رود دوخ زا

 نیا یشوهزیت اب هژوس و دراذگ یم رثا امش تاکرح هوحن ای ادص زرط رب

 داقتعا یور زا و هناممصم هئارا اب یبناج راثآ نیا .دنک یم کرد ار عوصرم

 یارجا و لوبق راثآ راک دوخ یتروص هب دنوشيم ثعاب هک تبثم تانیقت
 .تسا لماک داضت رد دوش رادیدپ هژوس تاکر ح رد اهنا

 رد اهنت یرادیب طیارش رد هدش هئارا تانیقلت فرگش و عیسو تاریثأت

 یور رب اهنآ یاهدمآیپ و راثآ هکلب دنراذگ یمن ریثأت یتکرح بم

 بلاج تاریأت نیا تس زیگناریباجعا و قیمع رایسپ مه یسح باص
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 دارفا زا یهورگ یور رب هکلب «صاخ یاهژوس یور رب اهنت هن ار
 2 ۰ و گر ۰ ۰ ا ت

 یھاگ ا و دنمشوه روزیتونپیه یارب .دیراذگب شیامن ضرعم هب دیناوتیم
 یمهم رایسب تاکن هب اهنومزآ نیا «دراد هجوت اههدیدپ هشیر و قمع هب هک

 . دنراد یمزیتوپنیه تانیقلت یارو رد هشیر هک دنراد هراشا

 هزمن ومزآ

 هریخ نآ هب هناقاتشم و دیروایب الاب هب ار ناتتسار تسد هناشن تشگنا

 رارق امش ربارب رد هک یراضح ریاس ای هزوس زا هظحل نیا رد .دیوش

 تسد هناشن تشگنا و دننک دننک رارکت ار لمع نیا هک دینک شهاوخ دناهتفرگ

 زا عقوم نیا رد. . دنوش هریخ نآ هب و دنریگب ناشنامشج لباقم رد ار ناتتسار

 دهش زا یرشق ییوگ هک دننک مسجم شیوخ نهذ رد هک دیهاوخب اهنآ

 دننک مسجم دوخ شیپ و دراد دوحو اهنآ تشگنا کون یور رب رکش ظیلغ

 نیریش رایسب ...تسا نیریش یلیخ -..تسا نیریش رایسب دهش نيا» :هک
 هب ار دوخ تشگنا کون هک دیهاوخب راضح ای هژوس زا نآ زا سپ «.تسا

 نیا اهنآ هکنآ زا سپ .دنوشب دهش یتیریش هجوتم ات دننزب ناشنابز کون

 کون رد"یمهوت ینیریش دوجو هجوتم اهنآ همه «دنهد ماجنا ار نومزآ
 .دنوشیم دوخ تشگنا

 رک ذلاقوف تشگنا هب هک دینک شهاوخ اهنآ زا هرابود نآ زا سب

 رکش دهش اب رگید اک تو کدو د هل ناو

 تارذ زا الماک ....تسا هدش هدیشوپ کمن یاههناد زا هکلب «هدشن هتشغآ

 هب هتشغآ تشگنا کون ...تسا روش یلیخ -تسا هدش هدیشوپ کمن زیر

 ار دوخ تشگنا کون دارفا هکنآ زا سپ «.دیشجب ار ناتدوخ کمن

 .دننک یم ساسحا ار کمن روش معط « دندیشج
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 دینک شهاوخ دنتسه امش لباقم رد هک دارفا زا یهورگ ای هژوس زا
 .دنور ورف سک الير تلاح هب الماک و دنهد هیکت تشپ هب یلدنص یور هک

 یور رب ار اهتسد و نیمز یور رب ار اهاپ تسا رتهب روظنم نیا یارب

 ناوارف قایتشا اب و دنریگب رارق مارآ و تحار ًالماک .دنهد رارق ناشیاهاپ
 و هداد شوگ اهنآ هب تقد هب ندینش ماگنه هب و دنشاب امش یاهفرح رظتم

 نیقلت تروص نیا هب راضح ای هژوس هب نآ زا سپ .دننک لمع اهنآ قباطم
 : دینک

 سک الیر ناتدوخ یاهیلدنص رد مارآ و تحار امش هک روطنامه»

 جیردت هب هک دینک یم ادیپ هجوت یبلاج و بیجع ساسحا کی هب «دیاهدرک

 زا سپ .دنک یم ادیپ شرتسگ و طسب امش ندب فلتخم یاهتمسق مامت هب
 یاهدنبای شرتسگ و هدنیازف شراخ ساسحا هک دینک یم سح هظحل دنچ
 نیا یهاتوک تدم زا سپ .دریگ یم لکش امش ندب یاهتمسف مامت رد

 هپ دزاسیم روبجم ار امش هک دنک یم ادیپ تردق و تدش نانچنآ ساسحا
 ام همه هک یطیارش رد .دیزادرپب دوخ ندب فلتخم.یاهتمسق ندناراخ

 ییاهاج و دینکن دیدرت «میراد زاین نامدوخ ندناراخ هب و د راخیم نامندب

 «.دیناراخب «دنراخیم ًادیدش هک ار
 و اههناش ندناراخ اب «دیزادرپ یم یظفل تانیقلت نایب هب هک یعقوم

 عمج رد شراخ شرتسگ و شیادیپ هب (یظفلریغ تانیقلت) دوخ یاهوز
 رتهب هچره ار راک نیا ات دیهدب جرخ هب ار تبقارم و تقد تیاهن .دیازفب
 نیا ات دیزیگ راک هب ار دوخ تراهم و تقد تیاهن .دیهد ماجنا رتیعیبط د

 .دوش عقاو رثؤم یظفل تانیقلت هئارا زا رتشیب ندب ندناراخ تکاس شی
 رد امش زا کی ره رد شراخ نیا .دراخیم امش مامت ندب الاح)

 ُ ۰ هلقن
 رد ار یدیدش رایسب شراخ امش زا یحرب .دیایم دیدپ یصاخ
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 ار ناتدوخ نآ ندرک فرطرب یارب هک دینک یم ساسحا ناتیاهوزاب
 سح ناتیاههناش رد ار شراخ تلاح نیا امش زا یاهدع .دیئاراخیم

 «.دراخیم ناشندب زا یرگید یاهتمسق زین امش زا یهورگ .دینک یم

 ار دوخ نآ نیکست یارب تسا روبجم «دراخیم شندب هک یدرف»
 اب هک دراد دوجو امش یاههناش نیب کبس شراخ ساسحا یعون .دناراحخب

 نیا امش .دوشیم رتدیدش و دی دش هظحل هب هظحل «تمسق نیا هب امش هحوت

 رگید طاقن هب هرخالاب و هدش رتشیب هظحل هب هظحل هک ار شراخ تلاح

 اب اهنت شراخ طاقن نیا .دینک یم ساسحا دنک یم ادیپ شرتسگ ناتندب
 هک ار ناتندب زا اج ره .دینکن دیدرت .دننک یم ادیپ نیکست ندناراخ

 زا یصاخ هیحان امش زا کی ره .دنکب ادیپ نیکسن ات دیناراخب دراخیم

 شراخ ساسحا ناتندب یاج دنج رد دینک تقد .دراخیم رتشیب شندب
 «. دیرامشب ناتدوخ شیپ ار طاقن نیا ؟ دینک یم

 ار ناتندب زا هطقن دنح تدم نیا رد و دینک توکس هظحل دنج یارب

 مهارف ار ناکما نیا بیترت نیا هب و دیناراخب یداع و یعیبط تروص هب

 رگا هک دیروایب دای هب .دنوش عقاو رثوم مه یظفلریغ تانیقلت ات دیزاس
 یور رب نیقلت تروص هب لمع نیا «دراخب عمج کی رد ار دوخ ندب یدرف
 .دراذگ یم ریثأت نارگید

 و یعیبط الماک هدمآ دیدپ امش ندب رد هک یشراخ ساسحا نيا»
 تدش هب هک دراد دوحو یاهطقن امش زا کی ره ندب رد .دشابیم یداع

 اب .درادن دوحو ندناراخ زا ریغ یاهراح یتحاران نیا نیکست یارب .دراخیم

 لاح نيع رد و هدرک رود دوخ زا ار یتحاران دیناوتیم امش لمع نیا

 «.دینک شمارآ و تیاضر ساسحا

 .دناهدش ناشندب ندناراخ لوغشم راضح زا یدایز هدع هظحل نیا ات

 هب نامز رذگ اب .دراد اهنآ مسجت و روصت رد هشیر هک یشراخ ساسحا

 نیا هب .دش دهاوخ هدوزفا دنناراخیم ار دوخ ندب هک یدارفا دادعت رب جیردت
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 . دیسریم ناتدوخ هاوخلد هجیتن هب امش بیترت

 شراخ ساسحا .دنک یم ادیپ نیکست امش همه ندب شراخ الاح»

 امش همه .دیدرگ یمرب یداع طیارش هب رگید راب و هدش جراخ امش مادن زا
 بًالماک .دیاتفرگ رارق یداع طیارش رد هک دینک یم ساسحا جیردت هب
 «.دیدرگ یمرب یداع تلاح

 هک یناسک یتح .دوشیم عقاو رثزم اههزوس همه یور رب ن ومزآ نیا

 هکلب «دننک یم شراخ ساسحا اهراب اهنت هن «دننک یم هعلاطم ار بلطم نیا
 ؟ دنراخیم ار دوخ ندب مه تبون نیدنج

 فرگش تاریثأت هک دیاهتخودنا یدایز تایبرحت امش لاح هب ات

 دارفا ندب یور رب فراعتم یرایشوه و یرادیب طیارش رد یتح ار نیقلت
 رد تانیقلت ةئارا یاهشور هک دعب تاحفص رد .دننک یم صخشم هعماح

 یپ اهنآ ریثأت هب رتشیب دنزومآیم ار یمزیتونپیه هسلخ داجیا و ءاقلا طیارش
 یروآعمج و بسک هب اهنت یبرجت مولع رد هاگچیه دینک یعس .دیربیم

 اهراب و اهراب ار یلمع عوضوم ره هکلب «دیزادرپن یروئت و یرظن بلاطم

 .دینک رارکت

 رگیدکی هب اهکلپ ندنابسچ

 تلاح هب امش و دنیشنب یلدنص یور رب هک دیهاوخب دوخ هزوس زا
 وا زا .دیریگب رارق - یوس کی هب فرحنم یمک اما وا یوربور رد هداتسیا
 امش و دوش هریخ امش نامش هب رمتسم و هناقاتشم تروص هب هک دیهاوخب
 نیا هب هينا هد دودح رد وا هکنآ زا سپ .دینک هاگن وا نامشچ نایم هب مه

 نامشجح دوخ ناتشگنا کون اب یمارآ هب «درک هاگن امش نامشج رد تروص

 هک یلاح رد دیهاوخب وا زا و دریگب ار وا ضبن رگید تسد اب و دیدنبب اروا
 نیا .دناخرچب الاب یوس هب ار شیاهمشچ هرک تسا هتسب شنامشچ
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 .تسا هدیشک ریوصت هب ( ۱۳ لکش) رد تیعضو

 ۱۳ لکش

 رگیدکی هب امش یاهکلپ» :دییوگب هنارمآ و هتسهآ عقوم نیا رد
 رگید امش ... دناهدش لصتم رگیدکی هب الماک ناتیاهکلپ ... نا هدیپسح

 اهکلپ هک دینیبيم «دینک ناحتما...دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن
 رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن رگید امش ...دناهدیسج رگیدکی هب الماک

 رگیدکی زا ناتیاهکلپ ندرک زاب یارب ردقره !دینک ناحتما ...دینک ادج
 «. دناهدیبسج مه هب الماک .. دنیسچ یم مه هب رتشیب اهن بدن نش

 رد ار دوخ تسش «دیلوغشم قوف یظفل تانیقلت نایب هب هک لاح نامه رد
 راشف نییاپ هب و هداد رارق - ینیب هشیر یالاب تسرد - هزوس یناشیپ نییاپ
 .دینک دراو

 ندرک زاب یارب ار یلصاحیب یاهششوک هژوس هظحل نیا رد

 نییاپ و الاب هب وا یاهوربا .دوشیمن قفوم یلو دنک یم عورش شنامشچ
 هکنآ زا سپ .دننامیم یقاب هتسب نانچمه وا نامشچ اما دننک یم تکرح
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 تسد ناهگان درک ششوک مه زا شیاهکلپ ندرک زاب یارب راب دنج

 نکشی کی نآ اب و دیرادرب وا یناشیپ یور زا ار ناتدوخ
 وا شوگ رانک رد

 الاح .. .دش مامت زیج همه «بوخ یلیخ» : :دییوگب لاح نیمه رد و دینزب

 وا نامز نیا رد «.دینک زاب رگیدکی زا ار ناتیاهکلپ دیناوتیم امش رگید

 امش هب ناوارف تريح و باجعا اب و دنک یم زاب ار شنامشج ناهگان
 .درگنیم

 و نهذ یور رب ار نیقلت رثا ماگ هب ماگ هژوس و امش «بیترت نی
 یگ دامآ الماک هظحل نیا رد امش نیاربانب .دیاهداد رارق شیامزا دروم رکف

 مزیتونپیه یریگارف هب یفاک یاهیاپ و یتامدقم یاهشناد نتشاد اب هک دیراد

 .دیزادریب شعماح و لماک لکش رد



 مراهچ شخب

 ندرک مزیتونپیه یگنوگچ

 یهاگ آ و یرادیب طیارش رد ار دوخ یاهشیامزآ مامت لاح هب ات امش
 عزح یور رب ات دیراد یفاک یگ دامآ نامز نیا رد .دیاهداد ماحنا فراعتم

 هک دیراد زاین نونکا .دینزب تسد یتایبرجت ماجنا هب نهذ زا هاگ ادوخان
 رگیدکی زا هژوس و امش کرد و لباقتم طابترا هب هک دیزومایب ار یبلاطم
 .دنک یم کمک

 یمزیتونپیه هدیدپ زا الصا دیابن یو هک دییوگب هژوس هب زاغآ رد
 هضراعیب و رطخیب ًالماک و ًاقلطم مزیتونپیه دنور و هسلخ اریز «دسرتب

 رایسب اههسلخ ریاس دننام وا یارب هسلخ هب ندیسر رگید یوس زا .تسا

 رد رارقتسا نامز رد و ندیسر نایرج رد .تسا نیرفآیداش و شخبتذل

 دریگ یم رارق قیمع و هدرتسگ سکالیر کی رد یو ؛یمزیتونپیه تلاح

 وا زا هظحل نیا رد .تسا شخبشمارآ و دیفم رایسب وا رکف و مسج یارب هک

 تبثم وا باوج رگا ؟هن ای دوشب مزیتونپیه هک تسا لیام وا ایآ هک دیسرپب

 یراکمه زیگنالد هدیدپ نیا هب ندیسر یارب هک دینک دیکأت یو هب «دوب

 دیاب وا تدم مامت رد و تسا زایندروم وا قیمع و لماک زکر مت و هناقاتشم

 هب .ددنبب راک هب ار امش یاهییامنهار و هدرک زک رمت امش تانیقلت یور رب

 سکعرب «دهدب جرحب یتمواقم نایرح نیا رد الصا دیابن یو هک دییوگب وا

 یارب ار شدوخ لماک نانیمطا و دامتعا اب و دنک اهر ار شدوخ الماک
 هدیدپ امش لباقتم یراکمه و کمک اب ات دزاس هدامآ مزیتونپیه

 .دریگب لکش یمزیتونپیه
 ار تیمها تیاهن مزیتوتپیه زا شیپ ای هسلخ زا لبق تاعالطا نیا

 د حرط زا سپ هک دنک یم تفرشیپ یبوح هب راک یطیارش رد اهنت و دنراد
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 و هزوس نیب یراکمه و لباقتم دامتعا «سفن هب دامتعا «بلاطم

 .دسرب ییاهن هجیتن هب ات دنک ادیپ ماکحتسا و داجیا

 دییوگب وا هب «دیدرک دزشوگ هژوس هب ار قوف بلاطم هکنآ زا سہ
 روطج دنیبب هک دشاب نآ یپ رد و دنک یواکجنک دی السا یو ک

 دیاب سکعری . .دشاب ندش مزیتونپیه قاتشم ای و نارگن ای دوشیم مزیتونیه

 کی رد تحار یلیخ و دنک اهر ای سکالیر ار دوخ رکف و مسج اهن

 .دشاب هتشاد هجوت روزیتونپیه تانیقلت هب و دریگب رارق لاعفریغ تیعضو

 یارب .دیرادرب ار دوخ هدننک مزیتونپیه هحفص ای کسیدوتپیه الاح

 یپکو تف کی ٤( لکش) زا دیناوتیم هداس یلیخ کسیدونپیه کی هیهت

 یور رب ار لکش نیا «,نآ فارطا ندیرب زا سب پ و دینک هیهت حضاو و زیمت

 « دنشاب هتشاد قوذ ای هلصوح هک یناسک .دینابسجب کز ان هتخت ای اوقم کی

 .دنروایب دوجو هب رتهب لکش کی ینف مسر کی ناونع هب دنناوتیم

 نيا نایب

 دورینونیه

 ۱۴ لکش

 ناتشگنا و تسش تشگنا نیب د ار نآ کسیدونپیه زا هدافتسا یارب
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 لکش) رد هچنآ دننام کچوک چیپرام کی ریسم رد دعب و دیریگب رگید
 یروط ار کسیدونییه .دیروارد تک ر ح هب -تسا هدش هداد ناشن ( ۵

 « درودیم مشچ نآ تکرح ر نآهب یتقو هک دیریگب هژوس تروص یالاب

 و هتسخ یدوز هب و تعرس هب ءالاب فرط هب ندرک هاگن تلع هب وا نامشچ

 لکش) رد تاظحل نیا رد هزوس و امش تیعضو .دوش هتسب یتدم زا سپ

 هک دیهد همادا یعقوم ات ار یئارود تک رح نیا .تسا هدش هداد ناشن ٩(

 یرانک هب ار کسیدونپیه نآ زا سپ .دنامب هتسب و دوش هتسب هژوس نامشج
 .دیراذگب

 هژوس ندش مزیتونپیه یگنوگچ هب رتشیب طسب و حرش اب الاح دییایب
 .ميزادرپب کسیدونپیه اب

 وا زا «دوش هدامآ ندش مزیتونپیه یارب الماک هژوس هکنآ یارب

 هدرک هیکت نآ یتشپ هب و دریگب رارق یتحار یلدنص کی یور هک دیهاوخب

 تحار یلیخ دیاب وا .دنک سکالیر ای اهر ار دوخ رکف و مسج الماک و

 .دنک اجباج ار دوخ دوشن روبجم هاگهگ ات دشاب هتفرگ رارق یلدنص یور
 هب و هژوس نامشچ یالاب رد ار نآ و دیرادرب ار کسیدونپیه نآ زا سپ

 هب هک دیهاوخب وا زا و دیریگب اهنآ زا یرتمیتناس تسیب یبیرقت هلصاف
 و تفد اب «نآ تکر ح عقوم رد و هدرک هاگن هحفص نیا هب رمتسم تروص

 و باوخ هب اهنت نامز نیا رد و دنک بیقعت ار نآ تکرح ریسم قایتشا
 ۱ . دشی دنیب ندیپاوخ

 ردقنا ار نآ و دینکب کسیدونپیه تکر ح هب عورش امش نآ زا سپ

 «هتسها تروص هب نایرج نیا رد .دوش هتسب هزوس نامشچ ات دیناخرچب
 : دیزادرپب یمزیتونپیه تانیقلت نایب هب تبثم یتالمج اب و تخاونکی

 رتهتسخ و هتسخ دنراد ناتنامشج هک دینک یم ساسحا»
TT 

 دیناوتیمن رگید ee دناهدرک ندزکمشح هب عورش امش نامشح



٩ / ندرک مزیتونپیه یگنوگچ
 ۳
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 نیا «.دنوشیم هتسب دنراد امش یاهکلپ ...دینیبب یبوخ هب ار یزیج

 .دنوش هتسب هژوس نامشچ هرخالاب ات دینک رارکت و رارکت ردقنآ ار تالمج

 ءدندنام یقاب زاب نانچمه هژوس نامشچ و تشذگ یدایز تدم رگا
 مه هب مکحم ار شنامشچ هک دینک تساوخرد وا زا ًامیقتسم و ًاحیرص

 .دور ورف یتحار باوخ هب و دراذگب

 هک دیهد رارق هژوس رس یور رب یروط ار ناتتسد ود «نآ زا سپ
 وا یاهمشح یالاب رد تسرد و یناشیپ زک رم رد امش تسش ناتشگنا

 .دنریگب رارق وا همجمج نیفرط رد امش یاهتشگنا ریاس و دنوش رقتسم
 یمارآ هب هظحل نیا رد .تسا هدش سکعنم ( ۱۷ لکش) رد هظحل نیا تیعضو

 شرس نیفرط ات وا یناشیپ تسوپ یور رب ار دوخ تسد ود تسش ناتشگنا

 نیا هپ هقیقد هس ای ود تدم هب و دیروآرد تکرح هب شرس یاهوم دعب و
 تک رح یب امش رگید ناتشگنا هک یلاح رد تاظحل نیا رد .دیهد همادا راک

 ریز تانیقلت نایب .هب یمارآ هب تسش ناتشگنا تکرح نمض «دنتسه
 ...نیریش باوخ ...مارآ باوخ ...تحار باوخ کی ...دیباوخب» :دیزادرپب

 نایب نانیمطا اب و تخاونکی و هتسهآ ار قوف بلاطم «.تحار باوخ کی

 هژوس رس سأر یور رب ار دوخ پچ تسد ناتشگنا ماگنه نیا رد

 هتفرگ رارق وا هقیقش یور رب امش تسش تشگنا هک یلاح رد «دیراذگب

 ؛دیریگب وا رس تاذاحم هب مه ار دوخ تسار تسد ناتشگنا نمض رد .تسا

 رد تسرد وا یناشیپ یور رب امش تسار تسد تسش تشگنا هک یلاح رد

 هب الاب زا یمارآ هب ار تشگنا نیا «نآ زا سپ .دراد رارق -وم هاگنتسر طخ ریز

 ار تک رح نیا .دسرب هژوس ینیب ةشير هب هرخالاب ات دیهد تک رح نییاپ
 و نییاپ هب الاب زا یمارآ هب ار تسش تشگنا هک یعقوم .دینک رارکت اهراب
 هب یمک راشف ینیب ةشير رد «ینایاپ هظحل رد «دیهدیم تک رح یناشیپ

 کی اهنت روبع نیح رد امش ناتشگنا ریاس هک یلاحرد « دیزاس دراو همجمج
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 تشگنا یشلام تک رح نیا .دنراذگ یم یاح هب یزیحان یسامت ریٹ ات
 رو و ار یناشیپ یور رب تسش

 باوخ -. ..ندش دولاباوخ ...باوخ هنیمز رد یتانیقلت ةئارا هب نآ ماجنا
 لکش) رد تیعضو نیا . . دیهد همادا رتقیمع و قیمع باوخ کی .. ..قیمع

 .تسا هدش هدیشک ریوصت هب (۸

 ینیب ۀشیر ات هقيقش هیحان زا ار ناتپچ تسد تشگنا هظحل نیا رد

 هب هژوس رس سأر یور رب امش ناتشگنا ریاس هک یلاح رد «دیهد تکرح
 سار یفلخ تمسق زا تسار تسد اب طیارش نیا رد .دنلوفشم تحارتسا
 وا یارب ات دیزاس دراو یفیفخ رایسب تابرض «نییاپ و ولج فرط هب همجمج
 «اهیات پات» ای تابرض نیا اب شردام طسوت هک دشاب ینامز رواداي

 ۱٩( لکش) .تسا هدشیم رتقیمع وا باوخ هکنیا ای و هتفریم باوخ هب
 . دنریگب تروص سوسحمریغ و مارآ رایسب رایسب دیاب تابرض و تسد روبع



 ٩۷ / ندرک مزیتونپیه یگنوگچ

 دراو یناشیپ رب تسد اب یرصتخم راشف هک ینامز ره اهنآ اب ماگ

 ار ییلاطم .. 9 قیمع باوخ .. .تحار باوخ .. .باوخ هرابرد زای

 نیا دیناوتیم ناب هب الاب زا یشلام تاک رح رتشیب ریثأت یارب . دینک نایب
 رارکت مه رس تشپ  تمسق رد هقیقد راهچ ای هس تدم یار ؛ ار تاکرح

 : اینک

 ۲۰ لکش

 هک دیریگب رارق یروط هژوس تسار تمسق رد عقوم نیا رد
 یالاب یور رب تسش تشگنا و وا رس سأر یور رب پچ تسد ن

 ینحل اب رگید راب طیارش نیا رد .(۲۰ لکش) دنشاب هتفرگ رارق وا یناشیپ
 نامشج» : دیزادرپب ندیباوخ درو ای لومرف نایب هب تخاونکی و هئارمآ «مارا
 زا ار اهنآ دیناوتیمن رگید اش . دناهدیبسح رگیدکی هر ًادیدش امش
 رارق ناتیاهاپ یور رب تک رحیب و لش امش یاهتسد .. ..دینک زاب رگیدکی

 رگید امش . . . دیهد تکرح ار اهنآ دیناوتیمن رگید امش ٠۰٠ دناهتف

 اشنا
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 ییرات و وحم امش یارب زیچ همه ... دیهدب صیخشت ار یزیح دیناوتیمن

 کی دراو یقیمع رایسب باوخ کی هب دیراد امش ...تسا هدش

 ساسحا ...نیریش باوخ کی ...نیریش باوخ کی ...قیمع رایسب باوخ
 و لش مه ناتیاپ و تسد .. ..تسا هدش نیگنس رایسب ناترس هک دینک یم

 کی هب امش نآ زا سپ ...مرامشیم هس ات کی زا نم .. .دناهدش نیگنس

 کی رد امش الاح .هس - ود - کی .. دیوریم ورف قیمع رایسب باوخ

 «.قیمع و نیریش باوخ کی ...دیاهتفرگ رارق قیمع رایسب باوخ
 .دیزادرپب باوخ لومرف رارکت هب هقیقد جنپ دودح یارب نامز نیا رد

 یهاگ .دیهد همادا راک نیا هب هقیقد هد ات تفه دیناوت یم « دیتسناد مزال رگا

 .دیهد همادا هقیقد هدزناپ ات ار راک نیا دیناوتیم یتح « دیراد هک یفادها یارب

 زونه «مزیتونپیه هب عورش زا سپ تعاس مین هک دیدرک هدهاشم رگا
 اب و رگید زور و دیزاس فقوتم زور نآ رد ار راک «هتفرن باوخ هب

 . دیشوکب وا ندرک مزیتونپیه یارب یرگید کینکت
 «دنک «دش هئارا امش هب ندرک مزیتونپیه یارب هک یشور دیدرت نودب

 هزوح رد هزات امش هک اجنآ زا یلو «تسا هدنهد شیاسرف یهاگ و ریگ تقو

 هب دیناوتیم هک تساینکمطم و هداس کینکت «دیاهداهن ماگ عیدب رنه نیا

 نیا امش رتهتفرشیپ لحارم رد .دییک مزینونپیه ار یدایز هدع نآ کمک

 ار اهنآ و دیزومایب ار یرتعیدب و رتعیرس یاهشور هک دینک یم ادیپ ار ناکما

 . دیربب راکب یبوخ هب
 رد هک دیوشیم هحاوم ییاههروس اب ًارارک امش هیرحت نایرح رد

 یزاین دراوم نیا رد نیاربانب .دنوشیم مزیتونپیه یهاتوک رایسب تدم
 رذگرد .دیناوخب وا شوگ هب ار باوخ درو اهراب و اهراب امش هک تسین

 ار ناتیاههژوس یرتهاتوک تدم رد امش «رتشیب ےب تایبرحت بسک اب و نامز

 .دینک یم مزیتونپیه
 راهچ دودح هب طسوتم روط هب تدم نیا هک دسر یم ینامز ماجنارس



 ۹٩ / ندرک مزیتونپیه یگنوگچ

راک زاغآ رد مینک یم هیصوت امش هپ ام .دسریم هقیقد شه ۳
 هتسهآ یلیخ «

 هن امش شور نیا اب .دیزادرپب مزیتونپیه یاقلا هب گنرد و ینأت اب و مارآ و

 مه امش تیقفوم نازیم و تبسن هکلب ؛دیزومآیم یرتشیب یاهزیج اهنت

 دزن امش رابتعا و امش سفن هب دامتعا رب اهتیقفوم نیا .دنک یم ادیپ شیازفا

 بوخ روزیتونپیه کی یارب هک یمهم رایسب لماوع . دنیازفایم ناتنایفارطا
 .دنرادروخرب تیمها تیاهن زا



 ندرک مزیتونپیه یارب رگید شور دنچ

 یش اب ندرک مزیتونپیه رگید شور دنچ ؛رابرد ام شخب نیا رد
 روط هب هک دش دیهاوخ هجوتم اهنآ هبرجت و هعلاطم زا سپ .مینک یم تبحص
 یاهشور نیا .دیاهدیشخب ءاقترا ار دوخ کینکنوشناد حطس یهجوت لباق
 زاسراک و هدنزرا رایسب امش یارب یمزیتونپیه ةسلحخ داحیا ةناگ راهج
 .دوب دنهاوخ

 روالف یندیس شور

 هک تسا رثزم رایسب یدارفا یور رب صوصخ هب شور نیا
 یاقلا یارب امش هک دننک زکر مت یبلاطم یور رب یتحار هب دنناوتیمن
 داجیا یارب روالف یندیس یاقآ هک یشور .دیزاسیم حرطم اهنآ اب مزیتونپیه
 شور نیا رد .تسا رثؤم لاح نیع رد و هداس رایسب هدرک عادبا مزیتونپیه

 هرامش ره ندینش زا سپ مه هزوس و درامشیم یمارآ هب اهنت روزینونپیه

 .دنک یم یراکمه وا اب بیترت نیا هب و ددنبیم ای دنک یم زاب ار شنامشچ
 وا هب و دریگب رارق تحار یلدنص کی یور هک دیهاوخب هزوس زا

 رد ًالماک وا هکنآ زا سپ .دینک مزیتونپیه ار وا دیراد دصق امش هک دییوگب
 وا یوربور لاح نیع رد و راک رد «تفرگ رارق لاعف ریغ تیعضو کی

 نیا رد .دنک هاگن امش نامشچ هب ًامیقتسم دیهاوخب وا زا و دیریگب رارق
 . دیوش هریخ وا ینیب ةشير هب لباقتم تروص هب مه امش نایرج

 ره اب «دیرامشب یمارآ هب دیراد دصق امش هک دییوگب وا هب الاح
 ددع ندینش زا سپ و ددنبیم ار شنامشچ وا «دینک یم نایب امش هک ددع



 ۷۱ /... یارب رگید شور دنچ

 دعب ددع ندینش زا سپ ات دنامیم رظتنم و دنک یم زاب ار شنامشج یدیب

 ندرمش هب عورش تخاونکی و مارآ نحل اب عقوم نیا رد .ددنبب ار شنامشچ

 و ددنبیم ار شنامشچ هزوس هرامش ره اب «....راهچ «هس «ود کیر : دیک

 تاظحل نیا مامت رد .دنک یم زاب ار شیاهمشج «یدعب ددع ندینش زا سپ

 هک یتاظحل رد یتح «دشاب زکر متم امش هاگن یور رب دیاب وا نامشج

 شرامش هب عورش تخاونکی نحل اب و یمارآ هب امش نامز نیا رد
 هظحل هب هظحل نامز رذگ اب هک دیوشیم هجوتم شرامش نیح رد .دینک یم

 هظحل کی رد هرخالاب ات دننامیم زاب یرتهاتوک تدم یارب وا نامشج

 ندش هتسب و زاب یاج هب عقوم نیا رد دنوشیم تباث هتسب تلاح یورب

 .دروخیم مشچ هب شیاهوربا و کلپ رد ییاهشزرل الامتحا طقف ءاهمشج

 .تسا هدش هداد ناشن ( ۱ لکش) رد عضو نیا
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 ,دنریگ یم رارق امش لباقم رد هک ییاههزوس تیرثکا شور نیا اب

 نردن هب یلو «دوشیم هتسب هرامش تسیب ات هدزناپ زا سپ ناشنامشح

 زا سپ .دیرامشب رتشیب ای دص ات یتح تسا مزال هک درک یم ادیپ یدراوم
 و زاب رگید و هدنام هتسب رمتسم تروص هب هژوس نامشچ دیدش هجوتم هکنآ
 رییغت امش یادص گنهآ هکتآ نودب ندرمش همادا یاح هب « دنوشیمن هتسب

 کی ...تحار باوخ کی ...باوخب») : دیهد همادا یلبق گنهآ نامه اب دنک

 «.رتقیمع و قیمع ... رتقیمع و قیمع ...نیریش باوخ کی ...قیمع باوخ
 وا هک دینک یم ساسحا امش و .دوشیم مخ ولج هب هزوس رس یدوزب

 تانیقلت یاج هب دیناوتیم امش هظحل نیا رد .تسا هدش دولاباوخ یلیخ

 ناونع هب دش نایب البق هک یتروص هب رس سمل یاهشور زا ؛یمالک
 امش هک درادن مه یلاکشا نامز نیا رد هتبلا .دیربب هرهب یظفلر یغ تانیقلت

 .دینک همزمز وا شوگ رد مه ار باوخ درو ای لومرف
 هدافتسا یظفل تانیقلت زا یمک یلیخ نازیم هب کینکت نیا رد

 و هقالع اب دیناوتیم امش «دش هتسب هژوس نامشج هکنآ زا سپ .دوشیم

 نیا یور رب تاظحل نیا رد و دینکب وا رس سأر هجوتم ار ناتهاگن نامیا

 دولآباوخ رتشیب و رتشیب هظحل هب هظحل وا هک دینک مسجت و زکر مت بلطم
 سکاالیر هرابرد يمالک تانیقلت رگید راب دیناوتيم نآ زا سپ .دوشیم
 رد روطنامه هکنیا ای دینک حرط ار ندش هدولآ باوخ و ندش نیگنس «ندش

 نیا «دیروایب بل هب یمالک هکنآ نودب و هدرک زکر مت و رکف هنیمز نیا
 ". دیزاس لقتنم هژوس هب ناترکف هار زا ار بلاطم

 و هژوس ۀدش هتسب نامشج لباقم رد ار ناتیاهتسد فک نآ زا سپ

 هب رون شبات عنام راک نیا اب .دیریگب نآ یرتمیتناس تفه - شش ةلصاف رد
 سپ .دوش یعادت وا راکفا رد باوخ و یکیرات یعون ات دیوشیم وا نامشح

 .مجرتم .دوشیم ثحب صوصح نیا رد «یژلوکیاساراپ» ملع



 a / ... یارب رگید شور دنچ

 شیاهمشچ هب رون اددجم ات دیشکب بقع هب ار ناتیاهتسد ناهگان نآ ر
BEنیا .دزاسیم رادیدپ ار زمرق گنر ساسحا وا رد رون رابود  

 یمارآ هب ار ناتیاهتسد امش رگا.دینک رارکت راب دنج دیناوتیم ار تاک ر

 .دوشیم رادیدپ تهج نامه رد هیاس ساسحا «دیهدب تک رح یتمس ره هب

 تمس هب ار تاکرح نیا دیناوت یم «جراخ تمس هب تسد تک ر ح زا سپ

 .دیآیم دیدپ وا رد یدیدج ساسحا بیترت نیا هب .دیهد ماجنا مه الاب
 TE تاهح رد ناتدوخ تسد تکرح اب ۲ لکشر)

 نیا .دینک رارکت ار هیاس هب رون و رون هب هیاس لیدبت نایرح تعاونکی
 زا یرایسب شور نیا اب .دیهد همادا هقیقد هس دودح رد ار تاکرح

 .دنسریم قیمع هسلخ کی هب یهاتوک تدم رد یمزیتونپیه یاههژوس

 یروبسیلاس تیاود شور

 تساوخرد هژوس زا «ندرک مزیتونپیه یارب فراعتمریغ شور نیا رد

 یارب .دنیشنب رونرپ غارچ کی لباقم رد یلدنص کی رب تح یوم

 5 ۱ : هکێآ
 ار شنامشح هک دیهاوخب وا زا «دنزن شنامشج هب یدایز همدص رو

 u ۰ ۰ ۰ ۳ .ددلنبب

 و دینک باختنا یرتتردفرپ ینارون عبنم « دیناوتیم هک ردفره

 هب نتسیرگن یارب هک دینک میظنت یروط یلدنص یور رب ار هزوس تیعصد
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 نیا رد رارقتسا یارب بیترت نیا هب .دنک هاگن الاب هب دشاب روبجم «غارچ
 رارق اسرفتقاط و تخس رایسب تیعضو کی رد ندرگ تالضع «تلاح

 .دنریگ یم
 رارق تلاح نیا رد هژوس یاج هب یاهظحل یارب امش دوخ رگا

 نیا اب یلو «تسا هتسب امش نامشچ دنچره دییامرفیم هدهاشم «دیریگب
 هپ و یتحار هب رون اریز «دینیبیم ار یناشخرد رایسب گنر زمرق هلاه دوحو

 ندرک لابند یارب .دنک یم روبع امش هتسب یاهکلپ یارو زا دایز رادقم

 و دیریگب رارق هژوس رس تشپ رد «هژوس ندرک مزیتونپیه همانرب حیحص

 اب الاب هب امش یسفتت مدزاب هک یروطب ؛دیوش مخ واج هب وا فرط هب یمک
 هدش هداد ناشن ( ۲۳ لکش) رد تیعضو نیا .دنک دروخرب وا رس سأر بقع

۰ 

 ةا

e 

 یی

 ۀنارا هب هژوس یامیس یور رب هتسهآ و مارآ یلیخ طیارش نیا رد

 وا تروص و هناچ اب امش یاهتسد هاگهگ هک یروطب ؛دیزادرپب ییاهساپ
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 ار وا یناشیپ یحطس رایسب و فیعض تروص هب یهاگ . .دننک ادیپ سامت

 لباقم رد ناتیاهتسد ناتشگنا کمک هب دراوم ریاس رد و هدرک سمل

 زاب رگیدکی زا ار ناتیاهتسد ناتشگنا گا .دنک داجیاهیاس شیاهسشچ

 شزاون ساسحا کی «دیهد روبع هزوس یاهمشح لباقم زا ار 2

 ساسحا نیا .دوشیم لصاح امش یارب رون ندز وس وس کااردا اب هارمه
 .دراذگ یم یاجرب یمزیتونپیه قیمع راثآهژوس رب ینارون عینم ۀدننکو س

 هیاس ات دینابسچب مه هب ار ناتناتشگنا یتاظحل رد دیناوت یم عونت 0

 هکنيا ای و دیزادرپب رونام هب تسد کی اب اهنت ینامز و دیآ دیدپ یمکارتم

 دبات یم هژوس یاهمشچ رب هک یرون نازیم ات دیربب بقع و ولج هب ار اهتسد
 و دیهدب یرتشیب تعسو نداد ساپ هنماد هب دیناوتیم نآ زا سپ .دنک رییغت
 شرتسگ هدعم یالاب ات تروص لباقم زا و نییاپ هب الاب زا ار اهتسد تکرح
 .دیناسرب هنیس هسفق و اههئاش هب ار نداد ساپ هدودحم نامز رذگ رد .دیهدب

 هلصافالب دراوم ریاس رد یلو دینک هارمه فیعض سامت اب ار اهساپ یهاگ

 .دیزادرپب اهنآلامعا و ارجا هب تسوپ یور زا
 یهاگ «دیلوفشم اههمانرب نیا یارجا و ماجنا هب امش هک یطیارش رد

 وا رس و دنیآیم دیدپ هژوس یاهمشچ رد یتاشاعترا هک دینک یم هدهاشم
 وا کمک هپ دیاب امش تاظحل نیا رد. دتفایم نیفرط ای ولج فرط هب اهراب

 یداع تیعضو هب ار وا رس «اهتسد ةتسهآ و میالم راشف اب و دیباتشب

 یاهداتفا و لش عضو هب وا ناهد فارطا تالضع قوم نیا رد ٠ .دینادرگر ب

 .دوشیم قیمع و دنک وا سفنت و دنهدیم تلاح ریغت
 مظن و درک طوقس نیفرط ای ولج تمس هب هژوس رس هک ینامز

 و دینک شوماخ مارآ یلیخ ار غارچ «تشگ قیمع و دنک «مظنم وا یسفتت

 و گنگ یاوحن کی تلاح امش یادص هک یروطب «مارا ۲ و هتسهآ یلیخ
 نیا هب و دیزادرپب «باوخ لومرف» ةئارا هب «دشاب هتشاد ار هتسهآ رایسب

 .دیریب هرهب یظفل تانیقلت تردق زا بیترت
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 رب رتشیب یسامت یاهساپ ماجنا هب هزوس هسلخ قمع شيازفا یارب
 یاهراشف وا یاههناش رب ًاصوصخم «دیزادرپب وا یاههناش و اهتسد یور

 . دیزاس دراو ار یمیالم

 ؛دوشیمن ناشیگتسحن بجوم ات هن داف نیا یور رب نآ مع .تس رثوم و دیفم رایسب یبصع یاههژوس یارب هژیو هب کینکت نیا
 کینکت نیا هک ییاههبذذج اب .دزاسیم مهارف زین ار ناششمارآ بیس هکلب

 یارب نآ زا مینک یم هیصوت روزیتونپیه یاهمناخ هب «دراد اهمناخ یارب
 .دننک هدافتسا اهمناخ ندرک مزیتونپیه

 تنیلف تربره شور

 هریخ امش نامشچ هب و دتسیاب امش یوربور هک دیهاوخب هژوس زا
 وا نامشج نیب رد یاهطقن یور رب ای ینیب هشير هب مه لاح نیمه رد دوش
 . دینک هاگن

 یاهنارمآ نحل اب و هداد رارق وا یاههناش یور رب ار ناتیاهتسد نونک

 رارق یمزیتونپیه قیمع هسلخ کی رد ار امش مراد دصق نم» :دییوگب وا هب
 امش ندب هظحل هب هظحل ...دیوش سک الیر الماک امش مهاوخیم نم ...مهد
 ساسحا ار هدیدپ نیا یتحارب «دینک تقد رگا ...دوشیم رتکبس و کبس

 ًامتح «دیورب ورف قیمع و تحار باوخ کی هب امش هکنیا یارب ...دینک یم

 هدیدپ نیا شیادیپ زا دیناوتیمن امش !دینک ساسحا ار تیعضو نیا دیاب

 کی ...دیوریم ورف قيمع باوخ کی هب دیراد امش ...دینک یریگولج
 «.قیمع باوخ

 یلیخ دیاب ار راک نیا« دیهدب تک رح بقع و ولج هب ار وا نآ زا سپ
 لکش) هب هظحل نیا رد تیعضو هدهاشم یارب .دیهدب ماجنا مارا و هتسهآ

 رد تانیقلت زا یهوبنا ضرعم رد ار وا لاوحا نیا رد .دییامرفب هجوت ٤(
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 نتفرگ رارق زا دناوتیمن وا هکنیا هلمج زا «دیهد رارق نتفر باوخ هب ۀنیمز
 و نیگنس هظحل هب هظحل وا نامشج ...دنک یریگو لج قیمع باوخ کی رد

 زج هک دناهدش تخرک و نیگنس نانج نآ وا نامشج ...دوشیم رتنیگنس
 باوخ کی یارب و نیگنس ًالماک وا یاهکلپ ...دنرادن یاهراج ندش هتسب

 :دیهد نامرف وا هب یاهنارمآ نحل اب هظحل نیا رد .دناهدش هدامآ قیمع

 نامشچ یور رب ار ناتناتشگنا یاهظحل زا سپ «!دیدنبب ار ناتنامشچ»

 کی ...قیمع باوخ کی !دیباوخب» : دینک هفاضا و دیهدب رارق وا هدش هتسب
 زیچ چیه و سک چیه «مهدب روتسد نم هک ینامز ات .تحار یلیخ باوخ

 قیمع باوخ کی رد نالآ امش .. .دنک رادیب باوح زا ار امش دناوتيمن

 «! دیاهتفرگ رارق

 کی نآ رد و هدش یحارط هنحص روزیتنیه کی طسوت شور نیا

 تانیقلت نتم زا همه زا رتشیب هرب هک درو یم مشچ هب هنارمآ دنیارف و هاگ هم
  یمزیتونپه یاهشیامن طیارش رد اهنت کینکت نیا ۔ددرگ یم مولعم ۵



 مزیتونپیه فراعملا ةریاد/ ۸

 و لماک یگ دامآ رد هژوس هک دوشیم عقاو رثوم ییاهنامز رد و یهورگ
 نسح زا مه روزیتونپیه و هتشاد رارق ندش مزیتونپیه یارب دیدش راظتنا

 ای سالک رد تردنب طیارش نیا .دشاب رادروخرب یدایز رابتعا و ترهش

 و یکشزپ مزیتونپیه رد دیابن الصا و دیآیم مهارف کچوک یاههورگ

 دهدیم ناشن نامز رذگ و هبرجت یراب .دریگب رارق هدافتسا دروم ینامرد

 زیمآقیوشت یاههار زا رتهب یلیخ هنارمآ یاهشور اب «اههژوس زا یخرب هک

 و مزال هک یتیعقوم ره رد لاح ره هب . دنهدیم باوج روزیتونپیه تانیقلت هب

 رد اریز «دوش ششوک اهشور عون نیا دربراک یارب دیاب «دشاب بسانم

 هسلخ هپ هژوس دنج یهاتوک رایسب نامز رد «ندوب زاسراک تروص

 . دنسریم یمزینونپیه
 یارو رد (یسانشناور) یژولوکیسپ ناینب ناونع هب هک هجنآ

 و روزیتونپیه تیصخش و تهبا زا هژوس سرت «دراد دوجو هنارمآ یاهشور

 ًارارک هیحور نیا اب یدرف .تسا یو ندرک مزیتونپیه هنیمز رد وا تیلباق زین

 رد تقد اب و دزیهرپب ییورایور و لادج هنوگ ره زا هک دنک یم ششوک

 «یریذپ میلست «تلاجخ ساسحا هک میوشیم هجوتم «دارفا هورگ نیا راتفر

 یاهیگ ژیو رگید زا سفن هب دامتعا هنیمز رد ییاسران و فعض و یهار هب رس

 زا هنحص شوهاب یاهروزیتونپیه هزادنا هچ ات هکنیا .دیآیم باسح هب اهنآ
 یکی رد «تنب نیلوک » « دنریگ یم هرهب دوخ راک رد اههناشن و میالع نیا

 : دهدیم حیضوت یبوخ هب دوخ یاههتشون زا

 و لجخ یکناوج اب شهاب ةنحص روزیتونپیه کی هک یماگنه»
 دشاب هتسشن هنحص یولج یاهیلدنص یور رب وا رگا «دوشیم هجاوم ورمک
 یور زا شندرک دنلب اب و دریگ یم ار شیاههناش تبالص و تردق اب

 اب ار دوخ پچ تسد .دهدیم رارق شنازرل یاهاپ یور رب ار یو «یلدنص

 رب مه ار دوخ تسار تسد و دنک یم هقلح وا رس و ندرگ درگ رب یردلق
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 دننامه ار دوخ وا طیارش نیا رد .دراذگ یم کناوج رس و یناشیپ 8
 رد .تسا هدش ریسا یباقع یاههحنپ نایم رد هک دنک یم ناجحا ا

 دوش یم هریخ وا نامشج رد زیمآدیدهت تلاح هب و ان تری مومن

 «.دنک یم رداص ار! !باوخب روتسد سفن هب دامتعا و تبيه ابو

 رد تیقفوم اب هک اکیرمآ هنحص یاهروزیتونپیه زا رگید نکن

 یارجا نایرج رد «تسا هدرک ارجا همانرب مه ییاپورا یاهروشک زا یرایسب

 اهنآ نامشچ هب باقع دننام و تفریم نایچاشامت نایم هب دوخ یاههمانرب

 ار وا هقی «دشیم وربور ییوسرت ای بوجحم ناوج اب اجره .دشیم هریخ
 نارابمب ریز ار یو «دشیم هریخ وا نامشچ هب هک یلاح رد و دیبسجیم
 تمواقم یدوخیب ارج !باوخب ...نکن تمواقم !باوخب» تانیقلت

 .دادیم رارق «!باوخب !باوخب !ینک یم

 هک یدرف طسوت و عمج نايم رد هک هنارهاق و یمجاهت شور نيا»

 و هرهلد ات ددرگ یم ثعاب «هدش قارغا یتح وا یاهتردق و اهتیلباق دروم رد

 هپ هرهلد و سرت نیا یدوز هب و دوش رادیدپ هزوس دوجو رد یناوارف سرت
 «. دماحنیب ندش مزینونپیه

 نرق رد هک ندرک مزیت تونپیه یارب هنارباح و هناردلف شور نيا

 هدافتسا دروم دیابن ام رصع رد «دوب قیوشت و لابقتسا دروم هتشذگ
 تیاعر و دارفا تیصخش هب مارتحا لصا .تسا دورطم لماک و دریگب رارف
 نایرح رد هج هژوس اب .تسا نردم مزیتونپیه یابفلا زا یقالخا یاهشزرا
 و مارتحا زا هجرد نآ اب دياب ندوب مزیتونپیه نامز رد هچ و ندش مزین

 راظتنا هدرک لیصحت و بدؤم «ندمتم درف کی زا هک درک راتفر تیناسا
 . دوریم
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 لیگ کم دنامروا شور

 مزیتونپیه زا یتوافتم فادها یارب هک هعماح دارفا زا یرایسب یارب

 ارش .تسا رثژم هداعلاقوف و «عیدب «ون «یشور نیا .دننک یم هدافتسا

 .دینک یقلت مزیتونپیه رنه رد بلاج یروآون کی ار نآ دیناوتیم
 اب و دریگب رارق یتحار یلدنص کی رد هک دیهاوخب دوخ ؛ژوس زا

 رد ًابیرقت و وا لباقم رد امش .دوش سکاالیر الماک «تشپ هب ندرک هیکت

 هریخ امش تسار مشچ هب هک دیهاوخب وازا و دیریگب رارق وا یرتممین هلصاف

 هراشا مه ناتدوخ تسار مشچهب تسداب نیتمورفوم یلیخ دیناوتیم .دوش
 . دیشاب هتشاد

 هریخ وا تسار مشج یور رب و دینک هاگن وا هب الباقتم مه امش

 یور رب شزک رمت و هجوت دیابن یطیارش چیه رد هک دییوگب وا هب .دیوش

 قابتشا اب دیاب وا رگید یوس زا .دوش لزلزتم ای لتخم امش تسار مشچ
 هب .دنوشیم نایب امش طسوت هک دنک زک رمت یبلاطم مامت یور رب لماک

 .دینک هجوت (۲۵ لکش)

 ۲۵ لکش
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 ات هک ندرک مزیتونپیه شور نیا زیگناتریح رارسا تاظحل نیا رد
 نیا رد یساسا هتکن . ریگ یم لکش «تسا باذج و فراعتمریغ هجرر ۲

 دنک یم مزینونپیه ار دوخ یحطس تروص هب روزیتونپیه هک تسا 9

 ار یژیج نامه بیترت نیا هب .دنک مزیتونپیه ار دوخ هژوس دناوتب رتهب ان
 کینکت نیا رد .دنک هبرحت ار نا دیاب وا هزوس هک تک شا یا

 هک دنریگ یم رارق هدافتسا دروم یمزیتونپیه هتفرشیپ تانیقلت زا یاهعومجم
 هسلخ ات ندش سک الير فیفخ تاجرد زا یلاوتم و رمتسم تروص ۲

 و ناکما نیا روزیتونپیه شور نیا رد .دنریگ یمرب رد أر فیفخ یمزیتونپیه

 .دهد هئارا ار طبترم تانیقلت بسانم نامز رد ًاقيقد هک دنک یم ادیپ ار رادتقا

 و تعرس اب روزیتونپیه شور نیا رد هک تسا نیا یدعب ةتکن
 زا .دریگ یم رارق "«تروپارنآ» تیعضو رد هژوس اب یرتشیب تلوهس
 و ًاقیقد «داد هئارا ار ینیقلت ره ات دنک یم ادیپ ار ناکما نیا وا رگید یوس

 مسجت هب مه شدوخ نهذ رد و هدرک زکر مت نآ موهفم یور رب ًاقیمع
 روط هب .دنک یم نایب هژوس یارب ار اهنا هک دزادرپب یرظانم و بلاطم
 .دنک یم ساسحا ار نآ مه شدوخ «دنک یم حرطم هک ار یزیچ ره هصالخ

 :تسا هدمآ ریز لاثم رد هک دور یم شیپ یتروص هب راک نایرج لمع رد

 یاهلحرم هب دینک روصت «دیرادیم نایب هک یتانیقلت نایرج رد
 هک دیاهدیسر یاهلحرم هب هظحل نیا رد امش» :دییوگ یم هک دیاهدیسر

 و نیگنس و رتهتسخ و هتسخ هظحل هب هظحل ناتنامشچ دیک یم ساسحا

 شزوس ساسحا ناتدوخ نامشچ رد دیاب عقوم نیا رد «.دوشیم رتن
 :دینک نیقلت زین ناتدوخ هژوس هب ار ساسحا نیمه دیناوتب ات دینکب فیت
 شزوس امش هظحل نیا رد و دناهدش نیگنس و هتسح الماک امش نامش"
 رتدوز هج ره هک دیراد وزرآ امش ًاملسم «.دینک یم ساسحا اهنارد و

rapport 
 هطبار کی هژوس و روزیتونپیه نیب هک یتلاح ای تی »كد اسب

 مجرتم .ددرگ رادیدپ تبحم رپ و هناتسود د
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 زایرد یارب دیاب امش فده نیا هب ندیسر یارب .دوش هتسب هزوس نامشچ
 رک هدافتسا دوخ تادهاشم زا و دیرادهگن زاب ار ناتنامشج «ینیع دهاوش

 ږ ندیسر فرش رد ای نایرج رد هژوس هک ینتلاح ینیبشیپ ای دیدشت اب و
 و راویطوط روط هب هن نیاربانب .دینک هدافتسا دعب هظحل دنح «تسا نآ

 ءدوس نامشچ هک دیدرک هدهاشم ینیع روط هب نامز ره هکلب «هناروک روک
 ار یبلاطم امش سپ .دیروایب نابز هب ار بلاطم نیمه «دنوشیم هتسخ دنراد

 ېب ار اهنآ لبق یتاظحل هک دیزاسیم حرطم یظفل و یهافش تروص هب
 اب امش میراودیما بیترت نیا هب .دیاهدرک کرد یساسحا و ینیع تروص

 رد نیاربانب .دیشاب هدش انشآ «تسا شور نیا ساسا و هیاپ هک یتاکن
 رب و هتفرگ رارق دوخ یلدنص رد سکالیر و تحار امش هژوس هک یطیارش
 زکر مت وا تسار مشچ یور رب مه امش «تسا هدش هریخ امش تسار مشچ

 .دینک عورش ار راک وهدرک ادیپ

 هاگن نم مشچ هب امش هک یتلاح نامه رد» :دینک نیقلت هژوس هب
 یلوتسم ناتدوجو مامت رب شمارآ هک دینک یم ساسحا جیردت هب « دینک یم
 لش و سکالیر امش ندب تالضع مامت هتفر هتفر .دوشیم مکاح و
 امش تروص و رس تالضع هک دینک یم ساسحا هظحل نیا رد .دنوشیم

 مه امش ندرگ تالضع هب شمارآ تلاح نیا و دناهدش تخرک و لش
 هک هظحل ره . دسریم زین امش یاههناش هب رگید یقیاقد ات و هدرک تیارس
 تمسق نآ اب هارمه و دنوشیم رتلش و لش امش ندب تالضع «درذگ یم

 زا شخب شمارآ نایرج نیا .دوشیم مارا و سک الير ناتندب زا یرتشیب
 مامت مک مک و دسریم امش یاهنار دعب و قاس هب اجنآ زا و اهنار هب رمک
 الماک امش هظحل نیا رد .دنک یم مارآ و لش الماک ار امش ندب یاهتمسق
 د هایس یادر کی ییوگ هک دیایم ناترظن هب .دیاهدش مارآ و سکالیر
 ریز رد سکالیر و مارآ ناتدوخ و دناهدیشک ناتندب مامت یور رب ار نیگنس
 «.دیاهتفرگ رارق نآ
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 اب «دیزادرپیم قوف یظفل تانیقلت نایب هب هک یلاح نامه رب

 هژوس دبلاک رد ار یرتشیب شمارآ «دیهدیم نییاپ هب الاب زا هک تاقتا

 لکش یضیب ریسم اب ییاهساپ زا فده نیا هب ندیسر یارب .دیروآ در

 رواجم ًابیرقت هزوس تروص لباقم رد ار اهتسد ماگنه نیا رد .دینک ۹

 کی طیحم دوخ تک رح اب هک یتلاح هب ار ناتیاهتسد دعب .دیریگب مه

 یکیدزن رد هرخالاب ات دینک رود وا تروص زا «دننک یم مسر ار یضیب

 اهساپ نیا ۲٩(. لکش) دنوش کیدزن رگیدکی هب هرابود ناتدوخ ترور

 تسار مشچ هب هژوس هجوت بلج و رتشیب شمارآ ساسحا یاقلا یارب دیا

 .دنوشن وا رطاخ قرفت و یتحاران بابسا و دنریگب تروص امش

e ص 

SS 
 هیچ ۳

 ۲۶ لکش

 یلکش هب امش نامشج» :دیهد همادا تانیقلت نایب هب روطنیمه

 ار الاب بلاطم هک یعقوم «.:دناهدش تباث نم مشچ یور رب رمتسم

 :دینک دیکأت هتکن نیا یور رب بسانم تسژ و تکر ح اب «دینکیم ت
 نانجنآ امش یاهکلپ ...دناهدش نیگنس و هتسخ الماک امش نامش"
 ... دنوش هتسب «ندز کلپ راب دنح زا سپ دنلیام هک هدش هتسخ و نع ۱

 لیلد نیا هب دیاش ...دیدنبب ار ناتهتسخ نامشچ هک دیراد زاین نیا هب

 و تباث
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 نم مشچ یور رب هک دنادشن هتسب زونه امش ةتسخ یاهکلپ

 ۱ ریلیام امش ...دناهدش شزوس راجد امش نامشح ...دیاهدرک

 4 ..دنراد ندش هتسب هب راین و دنزوسیم الماک امش نامشح ... دیدنبب

 یمارآ هب نم + .دیدنیب ار ناتنامشج «دیتسه رتتحار هک دینک یم ساسحا

 نیگنس امش نامشچ . ..مرامشیم هک یددع ره اب .. ..مرامشیم هد ات کی زا

 ...مسرب -  نآ زا لبق یتح هد ددع هب هک ینامز ات ... .دنوشیم رتنیگنس و

 نامشج ...ود ...کی «بوخ یلیخ ... دنوشیم هتسب الماک امش نامشج

 ...هس ...دنوش هتسب دنهاوخ یماهنآ ...دنوشیم رت نیگنسو نیگنس دنرادامش
 نییاپ فرط هب دراد امش یالاب کلپ ...دناهدش نیگنس امش نامشج ردقج

 هتسب دنراد امش نامشح .. .. دوریم الاب فرط هب امش د نییاپ کلپ و

 دیراذگب ...جنپ ...راهچ ...دناهدش نیگنس امش نامشچ ردقچ ...دنوشیم
 ...دناهدش هتسخ و نیگنس تدشب اهنآ ...دنوش هتسب ناتهتسخ نامشج
 هتسخ رایسب امش نامشج ...تفه ...شش ... دنوشیم هتسب دنراد ناتنامشج
 ... دناهدیپسح رگیدکی هب الماک امش نامشح ...۵د ...هن ... دناهدش نیگنس و

 «!هدیبسج الماک

 دینک باختنا قیقد و بسانم ار تانیقلت نیا ةئارا نامز و هوحن

 ؛ندش نیگنس «ندش هتسخ هرابرد یتانیقلت نتفگ نامز رد هک یروط
 ندش هتسب دعب و مشچ رد ییاهشرپ شیادیپ هرخالاب و شزوس ساسحا
 هدهاشم امش تسار مشچ یور رب ار بلاطم نیا ینیع دهاوش هژوس «اهکلپ

 مه هب الماک دياب وا نامشج «دیسریم هد ددع هب امش هک ینامز .دنک

 کون ا دیناوت یم امش «دندشن هتسب شیاهمشح رگا . دنشاب هدییسح

 اح» :دیزادرپب نیقلت نیا نایب هب نآ اب ماگمه و دیدنبب ار اهنآ ناتناتشگنا

 نیا هب سپس «.دننک تحارتسا اهنآ دیراذگب و دیدنبب ار ناتهتسخ نامشح
 : دیهد همادا تروص

 یساسحا هح «دناهدش هتسب ناتهتسخ نامشح هک نونک | یت یتسار»
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 زاین ندش هتسب نیا هب هک دندوب هدش هتسخ و نیگنس ردقنآ اهنآ؟ :

 ... دناهدیبسچ مه هب الماک .. . دناهدیبسچ مه هب الماک اش یاهکلپ در

 »ِ. دناهدیبسچ مه هب الماک ... .دناهدیبسچ مه هپ بسچ اب ییوگ امش یاهکل

 هداد رارق هزوس یناشیپ یور رب ار ناتتسار تسد تسش تشگنا عقوم نیا رر ۳

 نیمه زد .دیشکب شاینیب هشیر تمس هب و نییاپ فرط هب ار نآ تر

 رگید امش» : دییوگب و دیریگب ناتپچ تسد اب ار وا تسار تسد ۹

 .دناهدییسچ مه هب الماک اهنآ. دینک زاب رگیدکی زا ار ناتیاهکلپ 1

 یعس . .دناهدییسج مه هب کم و تخس انآ ردقچ دی ادیک نا

 ماجنا ار راک نیا دیناوتیمن امش یلو ...دینک زاب مه زا ار ناتیاهکلپ دینک
 «. دیهد

 شیاهکلپ ندرک زاب یارب یاهجیتنیب تاک رح هب هژوس نامز نیا رد

 و الاب تهج رد ار شیاهکلپ یمک دناوتیم وا «دنزیم تسد رگیدکی زا
 سپ .دننامیم یقاب مه هب هدیبسج الماک شیاهمشچ یلو دهد ناکت نییاپ
 :دیوگب وا هب «داد همادا راک نیا هب هزوس یاهیناث دنج هکنآ زا

 ناتنامشچ دیراذگب الاح ...دش مامت زیچ همه !یبوخ یلیخ»
 یلیخ باوخ کی !دیباوخب ...تسا تحارتسا عقوم هلاح . دننکب تحارتسا

 ورف یتحار و نیریش باوخ هچ رد ...تحار یلیخ باوخ کی ...تحار
 «. دیاهدوبن سک الير و مارآ دقنیا تقو چیه ...دیاهتفر

 دنچ ناتیاهتسد کمک هب و دیورب هژوس ندب تشپ هب هظحل نیا رد
 تمسف زا ار دوخ یاهتسد .دینک ارحا وا یناشیپ یور رب ر یشلام تکرح

 هیحان هب هک ینامز ات دیهد تکرح جراخ و الاب تمس هب یناشیپ ین
 كماک امش» :دیهد همادا بیترت نیا هب دعب .(۲۷ لکش) .دیسرب هغی

 ...دیادش دولآباوخ و جیگ ًالماک امش . . . دیاهدش سکالیر و تم
 هدولآباوخ و جیگ الماک امش . . . دیاهدش وش سکالیر و تحار دلم

 کی هب دیراد امش. ۰۰ تحار یلیخ باوخ کی... دییاوخب ۰ , دیاهدش



 دما رگید امش... رتعیمع و قیمع..۰ دیوریم یتحار و نیریش باوخ
۳ 

 «.دوشیم رتقیمع
 رس > سس ی

CC EL 
 لکش ۲۷

 وا اب یرود هلصاف زا ییوگ «دینک رتمارا و هتسهآ ار ناتیادص

 حطس هب ار ناتیادص گنهآ هرابود یتدم زا سپ .دینک یم تبحص
 یلومعم

 «.دیناسرب هیلوا و
 باوخ کی !دیوشیم رتدولآباوخ دیراد هظحل هب هظحل امش»

 و لش الماک امش تالضع مامت ...قیمع یلیخ باوخ کی «نیریش

 ...دوشیم رتنیگنس و نیگنس هظحل هب هظحل امش رس ...دناهدش سکالیر

 «. دنک یم طوقس ناتهنیس یور رب و ولح هب امش رس نالا

 عیرست ولج هب نآ نداتفا رد ات دینارب ولج تمس هب ار وا رس یمارآ هب

 و ینایم طخ ریسم رد ندرگ نییاپ ات رس سأر زا «نآ زا سپ .دیآ لمع هب

 رب «مارآ و فی رظ تابرض نیا ندز رد «دیروآ دراو یاهتسهآ تابرض یتشپ

 .دییامن یرتشیب تقد و لمأت یندرگ هرهم نیمود و نیلوآ نیب هیحان یور

 نیا .دیروآ راشف هطقن نیا یور رب هناشن تشگنا ک ون اب یتاظحل یارب

 ر۶ تانیقلت نیا .تسا هدش هداد ناشن یبوخ هب (۸ لکش) رد تیعضو

 یعون تعرس هب یظفل تانیقلت اب هارمه یظفل
 * یتسس ساسحا

 .دنروآیم دوحو هب امش هژوس رد یگ دولآباوخ
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 دینک یم ساسحا ...دیاهدش تخرک و تسس الماک هظحل نیا رد»
 ...دیوریم ورف تحار باوخ کی هب ...دیاهدش تخرک و لش الماک هک

 سکالیر و لش الماک اپ کون ات رس سأر زا ناتندب تالضع مامت
 («. دناهدش

 زا و دیراذگب هژوس یاههناش ینایم تمسق یور رب ار ناتناتسد الاح
 رد رتشیب ار وا « دیناوتیم هک ردق ره .(۲۹ لکش) دیهدب راشف نییاپ هب الاب
 نایب هب راک نیا اب نامزمه و دیهدب راشف نییاپ فرط هب یتحار یلدنص
 و نیگنس الماك امش یاهوزاب و اهدعاس» :دیهدب همادا یظفل تانیفلت
 ینیگنس دیناوتیم امش . . . نیگنس و لش رایسب . ۰ ۰ دناهدش تخرک
 ناتشگنا نالا ... دینک ساسحا ناتیاهاپ یور رب یتحارهب ار ناتیاهتسد



 مزینونپیه فراعملا:ریاد/۸ ۵

 رثراخ و رومروم ساسحا اهنآ رد هک دناهدش تخرک ردقنآ ناتیاهتسد

 . دوشیم لقتنم مه امش یاهاپ هب ساسحا نیا. . . تسا هدش رادیدب

 "شف نیمز یور رب برس هعطق ود دننام هک دناهدش نیگنس ردقنآ ناتیاهاپ

 یکی . دیوریم ورف قیمع باوخ کی هب امش هظحل نیا رد... دنروآیم
 نحل نیا رد ۰ ۰ ۰ نیریش رایسب باوخ کی . . میگم اسب با

 ... قیمع و تحار سفن کی... دنوشیم رتقیمع و قیمع امش یاهسفن
 همادا بترم و قیمع یاهسفن ماجنا هب روطنیمه . ۰۰ قیمع و تحار سفن

 هب و دیربب هژوس یاهشوگ یکیدزن هب ار ناتتروص نامز نیا رد «.دیهدب
 تاک رح و امیس هب .دیزادرپب رادادص یمک و یوق یاهمدزاب و اهمد ماجنا
 ارقد ار امش سفنت ةوحن یدوز هب وا هک دینک یم هظحالم «دینک هجوت هژوس
 سفنت نالا» .دنوشیم بترم و رتقیمع وا یاهسفتت و دنک یم ارحا و دیلقت

 .. .دیشک یم هک یقیمع سفن ره اب... تسا هدش بترم و قیمع یلیخ امش
 و قیمع رایسب باوخ کی . .. دوشیم رتقیمع و قیمع مه امش باوخ
 ن بلوع تکی دو ی نل یار لو کبد: یر رام
 «.نیریش یلیخ

 یلیخ و مارآ یلیخ ساپ کی و دیورب هژوس یوربور نامز نیا رد

 امش تسد دینک یعس .دیهدب ماجنا شیوناز یور ات وا رس یالاب زا ار دنلب

 لکش) دنکن ادیپ سامت نآ اب یلو دنک تکرح هژوس ندب ترواجم رد
°( ۱ 

 «قیمع باوخ کی ...تحار باوخ کی» :هک دینک نیقلت وا هب

 کی هب هک دناهدش لش ردقنآ...دناهدش سکالیر و لش الماک امش یاهتسد

 کور زا ار امش یاهتسد نالا رگا ...دناهدرک ادیپ تهابش هبنپ ای مشپ هدوت

 . دنتفایم نییاپ هب ت تشوگ هکت کی دننام .. .منک اهر و منک دنلب ناتیاهاپ

 زا سپ و دینک دنلب شیاپ یور زا ار وا یاهتسد زا یکی نامز نیا رد
 تشوگ هکت کی دننام «دیدرک نایب هک روطنامه دینک اهر یهاتوک تدم
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 ۳۰ لکش

 5 دیشابن یزیچ نارگن .. . دیشاب تحار» .دنک یم طوقس شیاپ یور هب
 ساسحا . . . دیشاب نیریش و قیمع «تحار باوخ کی رکف هب طقف

 امش یلو..۰. دوشیم رترود و رود امش زا نم یادص جیردت هب هک دینک یم

 «.دینامیم یقاب قیمع باوخ رد نانچمه
 نیا ساسحا زا سپ ۰ مراشفب ار ناتیاهتسد نخان مهارخیم نم»

 نیرتقیمع . ۰۰ دیوریم ورف یرتقیمع و رتتحار باوخ هب امش ؛لمع

 «.دیاهدرک ساسحا و هبرجت لاح هب ات هک یمزیئونپیه باوخ
 .دینک مظنم و بترم ار شیاهاپ یور رب هژوس یاهتسد هاگیاج الاح

 رب و دیریگب ار وا یاهتسد زا یکی ینایم تشگنا ود دوخ تسد ره اب سپس
 هک یلاح رد دعب.(۳۱ لکش) او هو تر اهنآ رخآ دنب یور

 ار یلمحت لباف و عوبطم یلو دایز اتب ًتبسن راشف وا ناتشگنا رخآ دنب یور

 امش ناتشگنا یور رب نم هک یراشف اب هارمه» :دییوگب «دیزاسیم در
 . دیوریم ورف قسیمع رایسب باوخ کی هب امش رویم دن دراو

 ا ۷ مع باوسسخ
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 («؟دیباوخب . e6 ت حار ل څخ

 ۳۱ لکش

 جا
 هلصاف وا یاهاپ زا یمک هک ار هژوس یاهتسد هظحل نیا رد

 هکت ود دننام نیگنس و لش ًالماک اهنآ رگا .دینک اهر ناهگان «دناهتفرگ

 تمواقم هنوگحیه امش و دندرک طوقس شیاهاپ یور رب تشوگ ای گنس

 رد امش نالا» :دیزادرپب ریز بلاطم نایب هب «دیدرکن هدهاشم یریخأت ای

 شمارآ دناوت یمن یربخ چیه هک دیاهتفرگ رارق یتحار و قیمع باوخ نانچ
 رتفیمع و قیمع امش باوح هظحل هب هظحل بیترت نیا هب .دزاس لتخم ار امش

 «. رتفیمع و قیمع ... دوش یم

 ارجا هژوس یور رب ار یمزیتونپیه یاههدیدپ دیناوتیم امش نونکا

 هب ار شور نیا رمتسم تانیرمت اب دینک یعس .دیروآرد شیامن هب و دینک
 و رثوم رایسب مزیتونپیه داجیا یارب هدنورشیپ شور نیا .دیریگب ارف یبوخ
 یبوخ هب دوخ یشزومآ و یشیامن یاهراک رد ًادعب امش .تسا دیفم

 . دیریب هرهب کینکت نیا زا دیناوتیم
 یاقلا یارب ار یددعتم یاهشور هک دراد دوحو ناکما نیا نم یارب

 هیبش اهنآ زا یرایسب ناینب و هیاپ یلو «مزومایب امش هب یمزیتونپیه هسلخ

 شناد رمتسم بسک هک اجنآ زا .ماهتفگ نونک ات هک تسا ییاهکینکت نیمه
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 «تسا رگشزومآ ای داتسا ره هیلوا یاهزاین زا توافتم و دیدج تایبرجن ر

 رد .تفرگ دیهاوخ رارق ییالط یاهتصرف نیا ض ضرعم رد هدنیآ رد مه اش

 ییاهکینکن و تاعالطا هوبنا قیفلت و بیک رت «باختنا قیرط زا ,نامز رز

 یتانیقلت و اهکینکت «اهشور یحارط هب دش دیهاوخ قفوم تست

 عوضوم نيا. .دنراد یراگ ز اس امش هقیلس و تیصخش اب رت رتشیب هک دیزادرپ
 رد یدودح ر رد زی ورا نوک یا

 زا کی ره .دنک یم قدص دنزادرپیم یشیامن یاهراک یارجا هب لاح نامز

 .دنريگ یم هرهب یصاخ یاهدرگش و اهشور زا اهنآ
 هک تسا نیا دراد ار تیمها تیاهن هک یاهتکن تانایرج نیا امت رد

 بلج ناتدوخ هب ار هزوس هجوت رمتسم روط هب دیاب امش همانرب لوط رد
 ار تمیها اب رایسب بلطم نیا «تانیقلت ماگ هب ماگ و عقوم هب ةئارا رد .دینک

 داقتنا و ثحب لباق ريغ و لماک هدش هئارا تانیقلت هک دیشاب هتشاد رظن رد

 تقد تیاهن .فده نیا هب ندیسر یارب .دنزاسن ناشیرپ ار وا نهد و دنشاب

 و دنوش رود وا زا هناگجنپ ساوح یطیحم یاهک رحم مامت ات دیریب راک هب ار

 کی داجیا یارب هک دیزاس دودحم و گنت یردقب ار وا زکر مت و هجوت هزوح

 .تسا مزال یمزیتونپیه قیمع هسلخ
 ساوح تاک رحم نیا هناهاگ آ و یدارا روط هب بش ره ام مقاو رد

 تلاح و حطس کی هب ات میهدیم لیلقت ار اھنآ ای مینک یم عطق ار ناگجنپ
 دورو زا سپ بش ام .مييوگ یم «باوخ» نآ هب هک میسرب یهاگ آ زا یرگید

 هب .میشک یم زارد رتسب یور رب و مینک یم شوماخ ار غارچ «باوخ تا

 و ندیباوخ اب .مینک یم فذح ار یوق یاهک رحم زا یهورگ بیترت نیا

 «نتفر هار هک یبصع نایرج نارازه «ندش سکالیر و رتسب رد تحارتسا

 الومعم باوخ قاتا .دنوشیم فذح «دنزاسیم نکمم ار.. .و لداعت ظفح

 عطق ای ییاونش تاک رحم بیترت نیا هب «تسا ادصورسیب و مارآ یناکم
 یکیرات شیادیپ اب .دننک یم ادیپ لیلقت یهحوت لباق نازیم هب اي دنوشیم
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 ییاشچ و ییایوب ساوح و هدش عطق ییانیب اب طبترم یبصع نایرج نارازه
 یاهک رحم فذح اب بیترت نیا هب .دننامیم زاب تیلاعف زا یدودح ات مه ام

 ندیرب اب فولواپ «یخیرات هبرجت کی زد .دسریم ارف باوخ «یطیحم
 رد ًابیرقت وا هک هدرک هدهاشم .گس کی ییانیب و ییایوب «ییاونش باصعا

 مولعم نیاربانب .دربیم رس هب باوخ تلاح رد زورهنابش تاعاس مامت
 یرایشوه حطس رد و رادیب ار ام یکیرحت نایرج رازه اههد زور رد دوشیم

 رایسب هنابش باوخ کی زا سپ یتح - نامز ره امش .دنهدیم رارق لوادتم

 «دینک سکالیر یتحار لبم رد مارآ راظتنا قاتا کی رد - قیمع و ینالوط
 ورف یمارآ باوخ هب ای هدش دولآب اوخ یتدم زا سپ «دشاب رونمک اضف رگا
 . دیوریم

 یاقلا یارب هنادنمشوه دیاب کیژولویزیف و هرمزور تایبرجت نیا زا
 باوخ یاری هک هویش نامه هب امش .دینک هدافتسا یمزیتونپیه هسلخ کی

 هسلخ هب نتفر یارب دیناوتیم تواقن یمک اب «دیوشیم هداما یعیبط

 و یلومعم باوخ تالاح تواقت میهاوخب رگا .دیوش هدامآ مه یمزیتونپیه

 رظن هب یلومعم باوخ رد هک مییوگب دیاب «مینک نایب ار یمزیتونپیه باوخ
 رد «دنوریم باوخ هب لماک روط هب زین ام ةناگجنپ ساوح مامت هک دیایم

 تیلاعف زا ای هدیباوخ ام ساوح مامت یمزیتونپیه باوخ طیارش رد هک یلاح
 اهنت هن ام ییاونش تردق اما «دوشیم هتساک یاهظحالم لباف روط هب اهنآ

 .ددرگ یم هدوزفا زین نآ تیساسح و تیلاعف تدش رب هکلب هتفاین شهاک
 دارفا نیا رد .دزادنایم گنگ و اونشان «انیبان دارفا دای هب ار ام هدیدپ نیا

 هب اهنآ ساوح هیقب ور نیا زا «هتفر نیب زا الماک ای فیعض ساوح زا یکی
 زا یحخرب رد و تسا هتفاب یاهظحالم لباق لماکت و دشر یناربج تروص

 هب .دزادنآیم بحعت هب ار ام «رگید ساوح تقد و تدش «تالح نیا دراوم

 مه یمزیتونپیه طیارش رد هک درک روصت ناوتیم لاثم و هسیاقم ناونع
 نیب یطابترا هار طیارش نیا رد دی ایم رظن هب .دتفایم قافتا یهباشم هدیدب

 اب تانیقلت و هدش رتراومه و رتفاص هزوس و روزیتونپیه رکف و نهذ
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 زا یهورگ .دنریگ یم رارق وا لوبق دروم یرتشیب تعرس و تلوهس
 و فراعتمریغ یطابترا لاناک کی یرارقربهب طیارش نیا رد اهروزیتونپیه

 دنراد داقتعا هوس و روژیتونپیه نیب تابثا لباقریغ لاح نیع رد و تباثریغ
 طیارش نیا زا یتالاح هب ریز یاهحرط ... دننک یم قالطا یتاب هلت نآ هب هک

 .دراد هراشا توافتم

 طیارش رد هک دراد هراشا یناسنا ینهذ تیعضو هب «فلا» حرط

 و ددعتم یاهنایرج هنوگچ دییامرفب هجوت .دراد رارق فراعتم یرادیب

 هزوح هب تدحو تدش زا یتوافتم تاجرد اب تاعالطا ای یهاگ زا یتوافتم
 و ینهذ طیارش رد ار ناسنا نامه «ب» حرط .دنوشیم دراو وا نهد اي هحوت

 هدهاشم هک روطنامه .دهدیم ناشن مزیئونپیه تیعضو رد یک اردا

 تدش و تردق ییانیب سح هک یرادیب طیارش سکعرب «دییامرفیم
 و تردق هک تسا ییاونش سح اهنت مزیتونپیه تلاح رد دراد یرتشیب

 فقوتم ای لیلقت سح نیا یمزیتونپیه تانیقلت اب رگا و دراد یدایز تح
 و یقاب تیعضو نیا «دننکن ادیپ یتارییفت ای تدش رگید ساوح و دوشن
 . دنامیم تباث

 هک ميهاوخیم وا زا یداع تلاح رد هزوس ندرک مزیتونپیه یارب ام

 هک ردقره و دریگب رارق لماک سکالیر تلاح هب یتحار یلدنص رد

 ییاشچ «یسمل یاهک رحم بیترت نياهب . دهاکب شیوخ ک رحتزا «دناوتيم
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 هتسب و ندش هتسخ اب یتدم زا سپ .دنوشیم لاعفریغ ییایوب و
 طیحم اب وا رکف و نهذ یطابترا لاناک نیرتمهم «هژوس یاهکلپ ندش
 الماک ای هدرک ادیپ یاهظحالم لباق فیفخت یرادیب طیارش رد شفارطا

 لاعف نانچمه ییاونش سح ای تردق اهنت هن لاوحا نیا رد .دوشیم مطق
 یطابترا لاناک نیا زا نیاربانب .تسا هدش مه رتیوق هکلب «تسا هدنام یقاب

 یمزیتونپیه تانیقلت تروص هب ام یاهمایپ هک تساهدشتیوقت و دیدشت
 دیدپ ؛هژوس رکف و نهذ رد اهنآ لوبق و لوصو اب و دوشیم لقتنم و رداص

 .دریگ یم لکش یمزیتونپیه



 هسلخ طیارش رد یمزیئونپیه یاههدب دب

 هک دینادیم ایآ «دیاهدرک مزیتونپیه ار دوخ ةْروس هک هظحل نیا رد

 هداد هیکت تشپ هب سک الير و لش یلدنص یور رب وا ؟تسا هداتفا یقافتا هج
 یاهسفنت ماجنا هب و هداتفا ای مخ ولج هب وا رس .تسا هدش اهر لبم رد اب

 دراد تهابش یناسنا عضو هب وآهرظنم .تسا لوفشم هتسها ًاتبسن و قیمع

 رگا .تسا ندز ترچ لوغشم راهن فرص زا سپ مرگ زورمین کی رد هک

 نیا یتدم زا سپ «دنک اهر ار وا یمالک نایب نودب روزیتونپیه هظحل نیا رد

 دنچ ات هقیقد دنچ زا دعب و دوشيم لیدبت یعیبط باوخ کی هب تیعضو
 .دوشیم رادیب - وا یمسح تلاح هب هتسب  تعاس

 و انعم هب باوخ هب «شایرهاظ عضو سکعرب هزوس «ماگنه نیا رد
 تیعضو کی رد و هدش مزیتونپیه وا .تسا هتفرن ورف نآ لوادتم موهنم

 هضرع وا رب امش هک ار یتانیقلت تسا هدامآ و هتفرگ رارق صاخ یرکف

 رایسب یاههدیدپ دنرداق هک ینانیقلت «دنک لوبق لد و ناج اب دینک یم

 رامش هب یمزیتونپیه طیارش رگنایامن هک دنوش ببس ار یزیگنالد و بلاج
 راتفر دننام نتفر هار «ینالضع دامحنا ای یسپلاتاک لاثم یارب .دنیآيم

 و تامهوت زا یعیسو فیط یسیلوبمانموس اپ یدرگباوخ هب التبم دارفا

 زا دعب تانیقلت ربارب رد لمعلا سکع نداد ناشن تیلباق و تانایده

 یلاثم ةئارا هب اههدیدپ نیا زا کی ره اب ییانشآ یارب دییایب ی
 :ميزادرپ



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ 1

 رگیدکی هب اهکلپ ندیبسچ.۱

 .دناهدیبسچ مه هب ًادیدش وا یاهکلپ هک دینک نیقلت دوخ روس هب
 رنک زاب رگیدکی زا ار اهنآ دناوتیمن وا هک دناهدیبسج رگیدکی هب نانچنآ

 زا.دنک شالت رگیدکی زا شیاهمشچ ندرک زاب یارب ردقچ هک تسین مهم
 وا !دنزب روز شیاهمشچ ندرک زاب یارب دناوتیم هک ردقره دیهاوخب وا

 هب وا یاهوربا .دوشیمن قفوم یلو دنک یم شالت راک نیا ماجنا یارب یتدم
 .دننامیم یقاب هتسب نانچمه شیاهکلپ یلو دننک یم تک رح نییاپ و الاب
 لاح . دننک یم تمواقم یو ششوک و هدارا لباقم رد شیاهکلپ هداس یلیخ

 اب نانچمه یلو دنک سکاالیر ار شیاهکلپ تالضع هک دیهاوخب وا زا
 کاپ زا سپ «عقوم نیا رد .دنامب یفاب مزینونپیه تلاح رد هتسب نامشح

 ةسلخ یمک دیتسناد مزال رگا «هژوس ریمض حول زا یلبق نیقلت راثآ ندرک

 ینالضع یاهنومزآ ماجنا هب نآ زا سپ و هدرک رتقیمع ار وا یمزیتونپیه
 .دیزادرپب یرگید

 هک مدش رک ذتم امش هب ار یمهم و فیرظ رایسب ةتکن بیترت نیا هب
 نآ زگره مزیتونپیه یشیامن یاههدیدپ یارجا زا یشان باهتلا رد مراودیما
 ماجنا ار یمزیتوپنیه یاههدیدپ زا یخرب هکنآ زا سپ .دینکن شومارف ار
 یدیدح یمزیتونپیه تانیقلت ةئارا هب هکنآ زا شیپ «دیدرک ارجا و دیداد

 هب فده نیا هب ندیسر یارب .دیربب نیب زا ار یلبق تانیقلت راثآ دیزادرپب

 هکنآ زا سپ «دعب .دنک شومارف دیاهتفگ بق هک ار هچنآ دییوگب هژوس
 یعس .دیزادرپب یدعب تمسق یارحا هب .دیدرک قیمع یمک ار وا ةسلح

 ثعاب نآ ماجنا رد تلفغ .دیشاب هتشاد دای هب ار مهم ةتکن نیا هشيمه دینک

 رد ییاهنارحب هدیدرگ هژوس هب هدش هئارا یاهنیقلت لباقت ًانایحا و لخادت

 ذا دعب یتح تانیقلت زا یخرب راثآ هکنیا اب دروآیم دیدپ وا رکف و نهذ
 اي و یتکرح «یسح تالاکشا و دننامیم یقاب هژوس رد مه ندش رادیب
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 .دنروایم دوحو هب وا رد - ی. ی

 یلدنص هب ندیبسج +

 هک دینک نیقلت وا هب ,هتسشن یلدنص یور رب هژوس هک روطنامه

 یارب دیهاوخب یو زا نآ زا سپ .دوش دنلب یلدنص یور زا دناوتیمن رگ
 نیا هب .دش دهاوخن قفوم راک نیا هب ًاملسم یلو «دنک ششوک ندش ررر
 یور زا ندش دنلب یارب وا رمثیب یاهششوک دهاش دیناوتیم امش تر

 . دیشاب یلدنص

 یعون هک دییوگب وا هب و دینزب ینومزآ ماجنا هب تسد نامز نیا رد

 هچره دهاوخیم وا زا هک درک دهاوخ کاردا ار رابجا اب مأوت ساسحا
 هزوس رد ینهذ دیدش لیاقت و داضت کی لاح .دزیخرب یلدنص زا رتدوز
 زا یخرب رد .دوشیم زوریپ «دشاب رتیوق هک نیقلت ره و دوشیم رادیدب

 هدش عقاو رثؤم داضتم نیقلت ود نیا نامزمه هئارا کیتوژون ای ساسح دارفا

 هزوس یارب تیاهن رد هک دماجنایم "یکیتورو لمعلاسکع شیادیپ هب و

 راب نیاربانب .دناشک یم یکیرتسیه تیعضو کی هب ار وا و هدوب نیرف آرطخ

 ای نآ زا یجیپرس هک منک یم دیکاأت نآ ماجنا رب و هراشا یاهتکن هب رگید

 هکنآ زا شیپ .دناسرب همدص هژوس هب ًادیدش دناونیم نآ ندرک شومارف

 ًامتح « دیهد هئارا هژوس هب ار یمزیتونپیه تانیقلت زا یدیدج هعومجم هرابود

 هجوت مه هتکن نیا هب نیاربانب .دییادزب وا رطاخ زا ار یلبق تانیقلت راث"
 هوحن یلو .تسا یرطخ نودب لمع مزیتونپیه داجیا دنجره هک دییامرفب

 رب لماک روط هب هک یروزیئونپیه یوس زا یمزیتونپیه یاههدیدپ یارجا

 ین سکس سس سا اس و سورس کا

 هک یدازناور یگدرزآ زا تسا ترابع زورون .یگدرزآناور ددد 2
 رد نآ یاههشیر هک تسا یناور ضراعت کی یزمر نّیبُم نآ یه
 ... دنک یم داجیا عافد و لیم نیب یتاحلاصم و دنراد رارق یک دوک ةر

 ناراکمه و روصنم دومحم رتکد «یسانشناور همان تخل
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 , کانرطخ دناوتیم «تسین طلسم یمزیتونپیه یاهکینکت و اهیروئت
 .دشاب زاسهلأسم

 تسدرد ینالضع دامجنا شیادیب ۳

 ولج تمس هب ار نآ و دینک دنلب شیاپ یور زا ار هژوس تسد

 دینک نیقلت .دهدب لیکشت همئاق هیواز کی شندب اب هک یروطب «دیروایب
 هلصافالب .یزلف هلیم کی دننام ...دوشیم تفس و تخس وا تسد هک

 رگا و دنوشیم تخس و تفس هژوس تسد تالضع هک دینک یم ساسحا

 رد هک یلاح رد «دننامیم یقاب طیارش نیا رد اهتدم یارب ؛«دیهاوخب امش

 نییاپ هب یگتسخ طرف زا تسد یرتمک یلیخ تدم زا سپ یلومعم تلاح

 هدش تک ر حیب و تفس تسد نیا هک دینک نیقلت هژوس هب دیناوتیم .دی یم

 دنک ششوک ردقره وا طیارش نیا رد .تسین نآ تکرح هب رداق وا و
 دنچ دیئاوتیم رگید یوس زا .دهد تکرح ای و هدرک مخ ار نآ دناوتیمن

 توعد هنحص یور رب هدمآ دیدپ ینالضع دامجنا دوجو یسررب یارب ار رفن
 درف ای ک دوک کی زا شیامن رتشیب تیباذج یارب دیناوتیم یتح ای دینک
 زا سپ .دوش نازیوآ هژوس تسد هب سکیفراب هلیم دننام دیهاوخب یرغال

 هس ددع ات امش هک دییوگب وا هب دیناوتیم «رظندروم یاهراک مامتا
 هب و هدش لش وا تسد هلصافالب « دیدیسر هس ددع هب هک یعقوم « دیرامشیم

 .دوریم ورف یرتقیمع باوخ هب مه وا دوخ و دنک یم طوقس نییاپ
 هج رد وا هک دیبایرد دیناوتیم هژوس تسد طوقس هوحن زا امش

 ES as دراد رارق یمزیتوئپیه هسلخ زا یقمع

 امش ؛درک طوقس نییاپ هب تمل و لش گنس هکت کی لثم وا تسد هس

 راد رارق قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی رد وا هک دیشاب نئمطم دیناوتیم
 یاسحا امش و دروآ نییاپ هب ار شتسد دیدرت اب ای یگتسهآ هب وا رگا



 ۹۹ ۹ رد یمزینونپیه یاههدیدپ

 هک دیوش نئمطم دیناوتیم «دراد دوجو وا راک رد دیدرت زا یتاحرر 4

 شیب و طیارش نیا رد. .دربیمن رسب یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم مع رر , 7
 و

 یاهشور اب تسا مرال «دیزادرپب ی یاهنیرمت ماجا هب هب امش هکنآ ر

Oh e 

 دینک یم هراظن ار قیمع و دیدش رایسب سک الیر تلاح شیادیپ زا ریظن یب

 .تسا یمزیتونپیه یاههدی دپ شزرااب و بلاج یاهدومن زا یکی هک

 ای اهمادنا رد ینالضع دامجنا تلاح هب هک یماگنه رگید یوس زا
 دح زا شیب راشف «شیامن رتشیب تم ےب هبداج یارب « دیدیسر هزوس ندب مامت رد

 اهنودنات ندش هراپ و یگتسکش رطخ لامتحا اریز دینکن دراو وا هب لمحت

 کی ناونع هب ار یمئاد جلف ای گرم تارقف نوتس دروم رد و و دراد دوحو

 . دیشاب هتشاد رظن رد فیعض یلو یعقاو لامتحا

 مسیلوبمانموس اي یدرگباوخ ةدیدپ داجیا.۲

 عورش و دوش دنلب یلدنص یور رب شیاج زا هک دینک نیقلت هزوس هب
 و قیمع شاهسلح درذگ یم هک هظحل ره دییوگب وا هب و دنک نتفر هار هب

 هار هب عورش یمارآ هب و هدش دنلب وا «امش نامرف زا سپ . .دوشیم رتفیمع

 دینک یم هدهاشم ار یراتفر نامه تسرد امش هظحل نیا رد. دنک یم نتفر

 امش تاظحل نیا رد عقا رد .دنزیم رس یدرگباوخ هب التبم درز هک
 نایاپ زا سپ . دیاهدروآ دوجو هب ار یمزیتونپیه مسیلوبمانموس هب

 دعب و ددرگر ب شدوخ یلدنص فرط هب رگید راب هک دینک نیقلت وا هب د
 رف شرت یل ةا هج اک یرگ وا ب ی

 زا ار یسپلاتاک لوصولالهس و بلاج هدیدپ امش بیترت نیا هب ۰ک

 ک
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 امهوت دک سا نآ نامز الاح «دیاهدرک یسررب فلتخم تاهح
 جم و.

 .میهد رارق یسررب دروم ار یمزیئونپیه ت

 وراج بوچ یاج هب ناسنا کی رادید مهوت .۵

 و یمقاو یش کی نآ رد هک دوشیم قالطا یاهدیدپ هب مهوت
 یارب .د ریگب رارق تواضق و ییاسانش دروم یتسردان تروص هب سوسحم
 ک یامژوس هب .دنک روصت رام کی ار نامسیر کی هک یدرف تلاح لاثم

 وا هب و دیهدب وراج بوچ کی هتفرگ رارق یمزیتونپیه قیمع هسلخ رد
 هک دنک یم ساسحا «درک زاب ار شنامشچ وا هکنآ زا سپ دینک نیقلت
 .دیرامشیم هس ات امش دییوگب وا هب .تسا هداتسیا شلباقم رد ابیز یرتخد
 هدوش جراخ یمزیتونپیه هسلخ را هکنا نودب وا هس ددع نایب زا دعب

 .دنیبیم شیوخ لباقم رد ار ییابیز رایسب رتخد و دنک يم زاب ار شنامشج
 رتفیمع رایسب یمزیتونپیه هسلخ کی هب وا مناخ رتخد نیا هدهاشم زا سپ

 دهاوخ زاب ار تبحص باب رتخد نیا اب لاح نيع رد و تفر دهاوخ ورف
 هس هرامش هب هک یتقو و دینک یم ندرمش هب عورش امش یتدم زا سپ .درک

 هک ) وراح بوج هب قایتشا و بحعت اب و دوشیم زاب هزوس نامشچ « دیدیسر
 هیحور هب هتسب و دنک یم هاگن (هتشادنپ مناخ رتخد کی مهوت یور زا ار نآ
 .دهدیم ناشن شنک او دوخ

 یسانشناور و یکشزپ یاههتشر نایوجشناد یارب هک شیامزآ نیا
 یمهوت هدیدپ کی رگنایامن و هدوب رادروخرب یدایز یشزومآ تیمها زا
 یدایز هداعلاقوف هبذاج و ییاریگ زا یمزیتونپه یاهشیامن رد «تسا
 یدایز هدع هک تسا ییاهیزابهرخسم عون نآ زا شیامن نیا .تسا رادروخرب
 یارب هژوس باختنا رد .دنک یم دوخ یب دوخ زا ناجیه و هدنخ طرف زا ار

 یدایز هدع هک یطیارش رد . دیشاب طاتحم و رایشه رایسب شیامزآ نیا ماجنا
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 یقل زاسمرطاخ و باذج یخوش کی ار نآ شق نیا یاب زا ی
 دوخ هب نیهوت ای هدننز یخوش کی ار نآ تسا نکمم زین یخرب ںی

 یاههژوس اب هشیمه نیارباتب .دننک اپ هب یلاجنح ًانایحا و هدرک ین

 سلجم کی رد ییوگ هک دینک راتفر مارتحا زا هجرد نآ اب یمزیتو یب

 امش هڑوس دیشاب هتشاد رطاخ هب هشیمه « دینک یم تبحص وا اب دیراد یمس

 ار دوخ یسانشناور هنیمز رد هبرجت کی بسک یارب و تسا ناسنا ۳
 دیابن امش و هدرک دامتعا امش هب وا .تسا هتشاذگ امش رایتخا رد هنابلطواد

 رادزار هشیمه کشزپ دننام و دینک هدافتساعوس وا دامتعا نیا زا زگ ره

 تسود هک یلامعا زا هشیمه .دینکن تنایخ وا دامتعا هب و دیشاب رامیب
 روضح رد زین امش « دنهد ماجنا امش هب تبسن عمج کی رد نارگید دیرادن
 .دیهدن ماجنا رگید دارفا یور رب نارگید

 «هزوس هب «دیدیسر دوخ یشزومآ و یشیامن فادها هب هکنآ زا سب

 ار شنامشچ مه وا و دوشیم دیدپات مک مک وا ییایژر رتخد هک دیک نیق
 وا تسد زا ار بوج یمارآ هب . درو یم ورف یرتقیمع هسلخ هب و هتشاذگ مه ب
 .دینک هدامآ ینایذه هدیدپ کی یارب ار وا و دیریگب

 یرانق کی رادید.۴

 نایب البق هک روطنامه .دراد ییاهتوافت و اهتهابش مهون اب نایذه

 هب تسردان تواضق یعون رثا رب سوسحم و یمقاو یش کی مهوت رد +
 نودب نایذه رد هک یلاح رد ؛دوشیم کاردا اي ساسحا یرگید تروم

 ئش لیخت و نیقلت اب اهنت «دشاب هتشاد دوجو یسوسحم زیچ السا
 .دوشیم ساسحا«درادن دوجو الصا هک یصا"

 ات و دراد رارق قیمع باوخ کی رد الاح وا هک دییوگب هزوس هب
 ؛دنوشیم زاب رگیدکی زا وا یاهکلپ«دیرامشب هس ددع ات امش هک ی
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 رز شپچ تسد فک هب وا نآ زا سپ .دوش رادیب باوخ زا وا هکنآ نودب

 رراد دوجو شپچ تسد فک رد یرانق کی هک دنک یمهدهاشم و دنک یم

 رم اب یو هک یروطب«دنکیم رورسم و داش ر رایسب ار وا یرانق نیا رادید

 ر ناکما نیا نا هب و دزادرپیم ابیز هدنرپ نیا شزاون هب دایز هقالع و

 [ت یمارآ هب امش عقوم نیا رد . .دیآرد زاورپ هب نلاس یاضف رد هک دهدیم

 و دنک یم زاب ار شنامشچ هزوس «هس ددع ندینش زا سپ . .دیرامشب هس ددع

 تسد اب و درگنیم شپچ تسد فک هب تبحم و قایتشا اب هلصافالب
 قاتا لوط رد ماگنه نیا رد .دزادرپیم یلیخت ۀدنرپ نیا شزاون هب شتسار

 قاتا یاضف رد زاورپ لاح رد هدنرپ کی ییوگ هک یروط «دنک یم تکر ح
 .دنک یم بیقعت

 کی ًاعقاو وا ایآ هک دییامرفب حرطم ار لاؤس نیا امش تسا نکمم

 و ینیع هداعلاقوف هدنرپ نیا وا یارب و تسا تبثم باوج ؟ دنیبیم ار یرانق
 دراو هسلح زا یبسانم قمع هب هک بوخ یمزیتونپیه هژوس کی .تسا یعقاو

 اب وا .تسا یرانق کی هدهاشم لاح رد هک دنک یم رواب الماک دشاب هدش

 .دربیم تذل نآ هب تبحم زاربا و یزاب زا هرخالاب و دنک یم یزاب هدنرپ
 یرانق اب یزاب لوغشم هک ینامز رد وا یامیس میموتناپ ای تماص تاک رح
 نیا همتاخ هب لیام هک عقوم ره .تسا یندید و بلاج رایسب تسا یلایخ
 ايدان و وحم جیردت هب هدنرپ هک دینک نیقلت وا هب دیدوب همانرب زا تمسق

 تشاذگ دهاوخ مه هب ار شنامشح و هدش دولآباوخ مک مک مه وا «دوشیم

 تیعفوم نیا هظحل نیا رد بیترت نیا هب .تفر دهاوخ ورف یقیمع باوخ هب و

 عب تانیقلت» زومرم و بلاج رایسب هدیدپ هک دینکیم ادیپ ار
 . دیزاسیم حرطم ار «یمزیتونپیه



 ۱۰.۳ 1 رد یمژیئونپیه یاههدیدب

 یرادیب لاح رد یلدنص هب ن 6

 رارق یقیمع یمزیئونییه هسلخ رد هک دوخ یمزیتونپیه هژوس هب

 .دینک رادیب ار وا رگید هظحل دنچ ات دیهاوخیم امش هک دینک نیت هنگ

 یداع و یعیبط تلاح الماک هک دنک یم ساسحا وا «ندش راد زا سہ

REهب رداق رگید وا طیارش نیا رد. .تسا هدیسچ  

 سی اخرت E E ی

 ار نیقلت نیا رگید راب کی .دبسچیم یلدنص هب رتدایز «دنک شش

 یداع تلاح الماک دنک یم ساسحا ندش رادیب زا سپ وا هک 7م

 مه ردقره وا طیارش نیا رد .دوش دنلب یلدنص یور زا دناوتیمن طقف «دراد
 کی امش هکنآ رگم ءدوش ادج یلدنص زا دناوتیمن «دنک ششوک هک

 .دزیخرب هک دیهد نامرف وا هب و دینزب وا شوگ رانک رد نکشب
 تسرد شور .دینک رادیب باوخ زا ار هژوس یبوخ هب و تقد هب الاح

 .تسا هدش هداد حرش رگید یاهشخب رد یمزیتونپیه یاههژوس ندرک رادیب

 دنلب یارب وا .دوش دنلب یلدنص یور زا هک دیهاوخب وا زا ,ندش رادیب زا سپ

 .دوشیمن قفوم راک نیا هب یلو درک دهاوخ ششوک یلدنص یور زا ندش
 هرمزور هداس لمع نیا ماجن رد ًالماک ار دوخ یلو «دنک یم شالت مه اب

 رهاظ وا یامیس رد تشحو و بارطضا راثآ هک یتاظحل رد .دباییم ناوتان

 :دییوگب و دینزب وا شوگ رانک رد نکشب کی ناتناتشگنا اب 22
 «.دیوش دنلب دیناوتیم امش رگید الاح «بوخ یلیخ»

 یملع هبرجت هب دیئاوتیم «دیهاوخب امش رگا عقوم نیا رد
 یور زا نتساخرب طقف یارب وا هک یتاظحل رد .دینزب تسد یزیگنالد
 تانیقلت طقف هک دییوگب وا هب «هدز تسد یرمثیب تاکر ح ماجنا هب یلدنص

 نیا امش و تسا هدنابسچ یلدنص هب ار وا هک تسامش یمزتونیه ل
 رانیقن
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 یزیتوپنیه زا دعب تانقلریثأت هک دوشیم ثعاب امش تاراهظا نیا دراوم

 اب امش هک یدوجو اب دراوم زا یرایسپ رد سکعرب .ددرگ لیاز وا رد

 رایسب یاهدمایپ زا ار دوخ دناوتیمن وا مه زاب «دیاهدز تسد یرگاشفا

 ارد نازی .دنک اهر شهاگ ادوخان رب یمزیتونپیه تانیقلت تردقرپ

 هج ره ییابیز اب و دیاهدز تسد «زورون» کی یبرحت داحیا هب طیارش

 لکش هرمزور یگ دنز رد اهداضت نیا هنوگح هک دیاهداد ناشن رتمامت

 رک

 نیرتهدنبیرف و نیرتابیز هزج' یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت
 زا یدایز هدع یارب .دنوشیم رادیدپ زونپیه طیارش رد هک تسا ییاهدومن

 هنوگچ هک تسا روآتریح و زیگناتقگش رایسب «تقیقح نیا هعماح دارفا

 دعب اهتدم یتح ای یتدم « دنوشیم هداد هژوس هب هسلخ تلاح رد هک یتانیقلت

 و رثزم دنناوتیم مامت تردق اب زونه مزیتونپیه مامتا و وا ندش رادیپ زا
 هسلخ طیارش رد هک مینک ادیپ هجوت هتکن نیا هب ام رگا .دنشاب زاسراک

 دیناوتیم امش هک ددرگ یم رادیدپ یصاخ ینهذ تیعضو کی یمزیتونپیه
 وا هاگ ًادوخان ریمض قمع ات یوق ریثأت اب ار یبلاطم هژوس تمواقم نودب
 زا دعب تانیقلت زیمآرارسا و بلاج شیادیپ نیاربانب «دینک هتکید
 دنمرنه ای داتسا کی هک ار هجنآ لاثم ناونع هب .تسین یداعریغ یمزیتونپیه

 ام نهذ رد مه وا زا ندش رود زا سپ - اهلاس یتح  اهتدم دزومآیم ام هب

 .دنامیم یقاب
 یاههدیدپ زا یاهعومجم هدهاشم نمض اپ بلاق رد شخب نیا رد

 دیدش انشآ ییاهتیلباق و قیاقح اب یلمع روط هب امش «زیگنالد یمزیتونپیه
 .دندوبن ینتفای تسد دوحوم یاهباتک ندناوخ اب هک

 ي

 E تاراشتنا طسوت هک دنلتراه مزییونپیه مجنپ للصف رد. ١

 ر دعب تانیقلت» نومضم «لدتسم و لصفم لصف کی رد هدش رشتنم

 .تسا هتفرگ رارق یسررب و ثحب دروم «یمزینونپیه

 امج رتم»



 ۱۰۵ / ... رد یمزیتونپیه یاههدیدپ

 رب مه رس تشپ ار تایبرجت نیا مامت هک دیراد تسود امش لمع رد

 یتروص رد اھنت راک نیا .دیهد ماجنا تسا ناتربارب رد هک یاهژوس ی

 & س ی ا در

 هئارا یلکش هب و ماگ هب م تروص هب تایبرجت نیا ءرگید یوس زا .درک ارا یلکش هب و ماگ هب ماگ ت 9

 .مینک یم دروخرب یرتلکشم هنومن هب میوریم رتشیپ هج ره هک دناهدید رگ
 ۰ ۳ ےل ±

 فلتخم تالاح یگ داس هب یمزیتونپیه یاههژوس تیرثکا لاثم یا ۳

 خساپ اهنا هب و دنریذپیم یبوح هب ار ینالضع دامجنا ای یسیلاتاک شیامزآ

 ۰ | ۰ و ۰ 0 ح ۰

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت هب یمک هدع « دناهدش لوبق یلبق یاهتست رد هک
 شور زا دینک یعس یلمع تایبرحت رد نیاربانب . دنهدیم بسانم باوح

 یسیلاتاک ةنیمز رد ییاهشیامزآ ماجنا هب ادتبا .دینک هدافتسا ماگ هب ماگ

 رد و دیهد ماجنا تانایذه و تامهوت دروم رد ییاهنومزآ سپس .دیزادریب
 امش هزوس هک ینامز رد RE تسد یمزینونپیه زا دعب تانیقلت هب نایاب

 زا یمزیتونیپه زا دعب تانیقلت زیمآتیقفوم یارجا رد ار تیلباق و تردق نیا
 هسلخ کی هب لقال وا هک دیشاب نئمطم دیناوتیم «داد ناشن دوخ

 .تسا هدیسر قیمع یمزینونپیه

 یمزیتونپیه هسلخ اب طابترا رد دنلیام مدرم هک یتالاژس زا یکی
 وا رب هک ار هجنآ «باوخ زا ندش رادیب زا دعب هژوس ایآ:هک تسا نیا دنناهب

 ی سس

 فلتخم یاههدیدپ ربارب رد یمزیتونپیه هژوس تیلباق و دادعتسا ۰
 ار هطبار نیا .دراد میقتسم طابترا وا هسلخ قمع اب یمزیئونی*

 رتشیب یهاگآ یارب .دنک یم نایب یبوخ هپ «دنابسوه و سیوید لو
 :دینک هعجارم ریز عبانم زا یکی هب صوصت نرو

 . ۱۶ ۱ هحفص «دیون تاراشتنا زامزیتونپیه اب درد ی

 .۱۲۷ هحفص سیو تاراشتنا زا مزیتونپیه یاهدربراک داد "7
 .۳۷ -۳۸ تاحفص «کرپسا تاراشتنا زا.یکشرینادند و یشزپ زیتون
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 و «یرآ» 8 دناوتیم لاؤس نیا باوح ؟ه اي دروآیم دای هب هتشذگ

 نیاربانب ۰ .دروآیم دوجو هب ار ایر هب هیبش یتلاح مزینونپیه . . دشاب ((هن)»)

 هک ار هچنآ قیقد و لماک روط هب دنناوتیم «ندش رادیب زا سپ ر دارفا ًالومعم

 وهدوب نشور و قیقد تیر نیا «دراوم زا یرایسب رد .دننک رگ زاب دناهدید

 تعرس هب و تسین نایب لباق یبوخ هب و دراد مهبم و وحم تلاح یهاگ
 رد یمزیتونپیه قیمع رایسب هسلخ کی هب هژوس رگ ا یلو. .دوشیم شومارف
 هک هچنآ زا یاهرطاخ ًالصا یرادیب زا سپ «دسرب مسیلوبمانوس حطس

 دناوتیم نیقلت اب روزیتونپیه مه یمزیتونپیه قیمع هسلخ رد .درادن «هتشذگ

 .دنک رداص یباختنا ای یلک یشومارف روتسد عیاقو زا یتمسق ای مامت یارب
 یاهرالات هنحص رد هجنآ هب تبسن یکشزپ هزوح رد تاعوضوم نیا

 نیازآ .دراد یرتزیگناتریح یاهدربراک <« درذگ یم یمزیتونپیه یاهشیامن

 یاهراک رگا  دوخ زیگناتفگش یاهتیلباق اب ناکشزپناور زا یضعب ور
 و رهام یشیامن یاهروزیتونپیه مامت زا - دنزاس رشتنم ار دوخ هدش ماجنا

 ۱.دناهدوبر ار تقبسیوگ تسدربز

 ار یکشزپ مزیتونپیه زار و زمر زا رپ و زیمآرارسا ناهج ةرابرد ثحب
 مریونپیه ۀدننک مرگرس و حرفم یایند هب رگید راب و هتشاذگ رانک هب
 .میدرگ یمرب یشزومآ و یشیامن

 ته
 تی ی

 "ک مشش لصف رد تسب ت هو نیا رف نازارف نیت و

 حرش یناور یاههدقع فشک یاهکینکت الصفم دنلتراه مزییونپیه

 .۷ مجرم . .تساأ هدش



 متفه شخب

 یمزیتونپیه طیارش رد رتشیب تایبرجت

 دنچ یط رد و هتفرگ ارف ار یمزیتونپیه هسلخ یاقلا هوحن لاح هب ات

 صضرعم هب مه ار یمزیتونپیه بلاج یاههدیدپ زا یخرب «بذاج شیامزآ

 نیرتباذج و نیرتزیگناتریح زا یاهعومحم احنیا رد .دیاهتشاذگ د شیامن

 یارجا ماگنه هب . .میهدیم حرش امش یارب ریو و ا

 امش نایب و هیحور ؛یمزیتونپره تانيقلت ةئاراو نايب عقوم رد و اههدیدپ نیا
 نایب هب !یتساوخرد و یفیوشت ات دنشاب هتشاد هنارمآ تلاح رتشیب دیاب

 نیا دياب وا هک تفکر سل دیاب و و ری

 هحوت هنماد و رکفت هزوح دیاب فده نیا هب ندیسر یارب ... دهد ماجنا ار راک

 «تفایرد ًاروف ار امش نیمارف هک دوش گنت ردقنآ شندش قیمع قیرط زا وا

 .دنک ارجا و لوبق
 ناتتسد ًافطل» : دییوگن امش اهتسد ندش تفس نومزآ رد لاثم یارب

 تفس دراد ناتتسد هک دینک رکف عوضوم نیا هب الاح «دیروایب الاب هب ار

 «.دوشیم رتتفس و تفس دراد ناتتسد هک دینک یم ساسحا امش .دوشیم

 ار ناتتسد» : دییوگب هنارمآ و مکحم یلیخ امش «دش نایب البق هک روطنامه

 نآ دیناوتیمن امش .تسا تحخس و تفس امش تسد .دینک زارد ولج و الاب هب

 هک دینیبیم «دینزب روز نآ ندرک مخ یارب دیهاوخیم ردقره .دینک مخ ار
 تا ار شیوخ رظندروم تانیقلت مامت دینک کک

 قیرط زا - ۳ اي یکشزپ یمزیتونپیه هسلح ر ناوارف ریسفت
 هسلخ و - هدننکقیوشت یشور اب کیتامیساراپ متسیس کیرحت
 یبصع متسیس کیرحت قیرط زا - ییوداج اي یفنم یمزیئونی*

 یمارگ ناگ دنناوحخ امش هب ار نآ فو هعلاطم هک هدش ثحب  کیتاپ
 .«مجرتم» . .منک یم هیصوت
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 وا هب ۰ .دمهنب و دنک کرد یت یتحار هب ار اهنآ هژوس هک یروطب «دینک نایب

 رتهب ریز یاهلاثم ۰ .دهد ماجنا وا دیراد راظتنا هک دییوگب ار یبلاطم هفد

 :دننک یم نشور ار عوضوم

 یریگیهامماجنا و هچایرد تیژر.۱

 دنیبیم ار یاهچایرد دراد هک دنک رکف هژوس ميهاوخیم ام اجنیا رد

 وا دیهاوخیم هک ار هجنآ ًاقیفد دیاب امش .ت تسا هتفرگ رارق شلباقم رد هک

 مشچ وا هکنآ زا لبق «فده نیا هب ندیسر یارب . .دینک مسجم شیارب «دنیبب

 زاب ار ناتنامشح امش هکنآ زا سپ» : ART ار ریز بلاطم «دیاشگب

 ناتربارب رد هک دینک یم هدهاشم ار گنریبآ و ابیز ةچایرد کی «دیدرک
 یلیخ .دیربیم تذل یلیخ هجایرد نیا ةدهاشم زا امش .تسا هتفرگ رارق
 هحایرد هدهاشم یارب و دی گپ رارق ناتیلدنص رد تحار الاح «بوخ

 ناتنامشچ امش «متفگ هک ار هس ددع .مرامشیم هس ددع ات نم .دیوش هدامآ

 رد هک دینیبیم ار ییابیز و یبآ هچایرد حضاو روطب و دینک یم زاب ار

 هب هظحل ؛دینک یم هاگن هچایرد نیا هب امش هک روطنیمه . راد رارق ناتربارب
 تاکن اجنیا رد .« دیوریم ورف یرتفیمع یمزیتونپیه هسلخ رد هظحل

 هب دیاب یمهوت ای ینایذه تیژر نیا یاقلا یارب هک دنراد دوحو یکینکت

 کی رد دياب هژوس «هدیدپ نیا شیادیپ یارب هکنیا رب هوالع .دوش هجوت اهنآ

 ار وا طسوت ماهوا ندید و مشچ ندرک زاب دیاب ام «دریگب رارق قیمع هسلخ
 ؛مینزن تسد راکتبا نیا هب رگا .میهد دنویپ شاهسلخ تلاح ندش رتقیمع اب
 زا هلصافالب «دنک زاب ار شناشج هکنیا زا سپ وا هک دراد دوحو لامتحا نیا

 . دوش جراخ یمزیتونپیه تلاح

 هظحل نیا رد و «.هس «ود «کی» : : دینک ندرمش هب عورش نآ زا سپ

 یناکن وا یامیس تاکرح رد و دنک یم زاب مه زا ار شنامشچ هژ
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 کی تیر لوغشم وا هک دزاسيم نئمطم ار امش هک دوشیم هدهایر

 . دییامرفب هعجارم (۳۲ لکش) هب .تسا ابیز هحایرد

2 

0Y 
 < ۳۲ لکش

 رد هک دینزب تسد ییاهشیامزآ ریاس هب دیناوتیم امش عقوم نیا رد

 هب بوچ هکت کی دیناوتیم لاثم یارب . دنتسه بسانم ای یضقتم طیارش نیا
 و هدش بصن نآ ی ور رب یریگیهام بالق کی هک دییوگب و دیهدب وا تسد
 اب یدرف وا رگا .دزادرپب یریگیهام هب هقطنم نیا رد هک دیهاوخب وا را

 ًالومعم هک ار هچنآهکلب - هچايرد اهنت هن دشاب یبوخ مسجت و لیخت تردف
 مسجم دوخ مشج شیپ رد - دراد دوحو هحایرد کی یشاوح و فارطا رد

 تروص هب طیارش نیا رد یمزیتونپیه بوخ هژوس کی نیاربانب .دزاسیم
 درادن یحراخ دوجو المع هک - بوج هب لصتم یریگیهام نزوس رب یلیخت

 مامت زا یریگ هرهب اب و دزادنایم بآ هب ار نآ مامت تقد اب و هدز یاهمعط

 یهام دیص هب هتسنادیم یریگیهام هنیمز رد یرادیب رد هک ییاهیراک هزید
 ...دراذگ یم یرانک هب ار هدش هتفرگ یاهیهام تقد هب و دزادربیم
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 بوخ هژوس کی هک تسا یکتم مهم لصا نیا رب «دش نایب هچنآ
 رک قلخ ار هعومجم ای لک کی دوخ نهذ رد هکنآ زا سپ یمزیتونپیه

 .دنک یم مسجت شرکف رد یعبت تروص هب مه ار نآ یازجا و میامض
 مسجت زا سپ هک دینک ادیپ جابجا اه تا نیمم توت ب نایاب

 ,یالق هب همعط ندز دننام یتایئزج هرابرد «یریگیهام بوچ و هچایرد
 نتفرگ ءالاب هب خن ندیشک «خن هب نداد رونام «هچایرد نورد هب خن نتخادنا

 ییامنهار اههنیمز نیا رد ار وا ای دینک نیقلت هژوس هب ...و هدش دیص یهام

 تاک رح ای ميموتناپ «هژوس نخس یاج هب شیامزآ نیا نایرج رد .دینک
 .تفگ دهاوخ امش هب ار زیج همه وا تروص و تسد

 هک دیهاوخب وا زا «تفای نایاپ اهنومزآ نیا مامت هکنآ زا سپ

 هک دییوگب وا هب .دور ورف یرتقیمع رایسب باوخ هب و ددنبب ار شنامشچ
 تحارتسا و باوخ نامز الاح و هدیسر نایاپ هب یریگیهام و هجایرد همانرب

 میوگب رتهب ای هدودز وا ریمض حول زا یلبق تانیقلت راثآ بیترت نیا هب .تسا
 . دیوشیم هدامآ یدی دج یاههمانرب ماجنا یارب امش و هتفر یرانک هب

 ینارنخسهئارا و خرس لگ تیژر.۲

 «هتفرگ رارف یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم قمع رد هک یاهژوس هب
 زا سپ .تسا هتفرگ رارق هایگ و لگر پ غاب کی رد هک دینک نیقلت دیناوتیم
 هخاش کی ناونع هب نآ زا و دیهدب وا هب ار بوج هعطق کی ای دادم کی نآ

 دیهاوخب وا زا دیناوت یم عقوم نیا رد دینک دای رطعم و ابیز رایسب خرس لگ

 وب اب ًالومعم وا .دنک نایب وبشوخ و ابیز لگ نیا هرابرد ار شاهدیقع هک

 شرظن هب هک یرگید تاکرح و نآ هحیار زا ترسم ساسحا و لگ ندرک

 .دنک یم فیرعت یلیخت ای یمهوت لگ نیا زا «دنسریم مزال
 دوش یت تاران نیش ادیب زا ینہ هزر لینک نه سناسختارکا
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 کی هب یو هک دینک نیقلت وا هب امش هک دراد دوجو ناکما نی

  Eنآ مان ندرب اب طیارش نیا رد و هدش لیدبت یرنه

 .دینک توعد زاوآندناوخ ای ینارنخس کی یارب یو زا« صج
 هب دیناوتیم ا ف طر مه اب یو هب تمار دنج رگا

 رگا .دینک توعد اهنآ رد تکرش ای اهنآ ماجنا هب ار هژوس یلاوتم تروص

 نیقلت وا هب ءاهنآ زا کی ره ماجنا زا سپ «دنتسین طبترم رگیدکی هب تب

 باوخ کی هب ار وا نآ زا سپ و هدش مامت رگید یلبق همانرب هک دک

 .دیزادرپپ یرگید همانرب ماجنا هب یتاظحل زا دعب و دینک توعد رتقع

 یمزیتونپیه تایبرجت عاونا

 مزادرپیم یمزیتونپیه یاههدیدپ عاونا حرش هب لامجا هب اجنیا رد
 «یروآعمج 'ردنالوه درانرب رتک د گر زب رگشهوژپ و دنمشناد طسوت هک
 . دناهدش نایب و هبرحت

 تسا نکمم هژوس ءامش یصاصتحا و میقتسم تانیقلت هب باوج رد

 مارآ ای ینابصع تسا نکمم هجیتن رد. دوش مومخموهدرسفاای رورسم و داش

 و رادشین یاهتبحص هب ای ددرگ . ..و بدم اي خاتسگ «نتورف ای رورفم

E 

 «دصقرب «ددنخب ای دیرگب « دنک دایرف «دناوخب زاوآ تسا نکمم وا

 «دنک مادقا تحیصن و هظعوم هب ؛دزادرپب هباطخ و قطن هب هدنک ی گی م

 و رکفت هب یاهدیچیپ لئاسم دروم رد ای دناوخب ظفح زا ار یریدپلد او
 .دزادرپب ییوجهراج

 نیا زا کی ره ماجنا عقوم رد هژوس راتفر هوحن و هرهچ طوطخ

1. Dr. Bernard Hollander 



 رکف نادب هک تسا یعوضوم اب بسانتم و یدج رایسب یمهوت تالاح

 یلومعم و یداع یلیخ ناسنا کی یتح یمزیتونپیه هژوس رگا .دنک یم

 ناگشیپرنه نیرتهب زا اهشقن نيا ماجنا عقاوم رد وا تاک رح و راتفر «دشاب

 نانج وا تاک رح .تسا رتهدنبیرف و رت یعیبط «رتهئارهام مه رتائت و امنیس

 مشچ هب رهاظت و ینیرفآش قن زا یرثا نیرتکچوک اهنآ رد هک دنتسه یعیبط
 .دروخیمن

 نامیا ًاقیمع هکلب « دزادرپ یمن شقن یافیا هب هژوس تانایرج نیا رد

 هدنز دارفا ةيلک شقن دناوتیم وا .تسا رظن دروم درف نامه وا هک دراد

 .دنک یزاب قیقد روط هب «دسانشیم یبسن تروص هب هک ار یاهدرم ای

 یلراچ ای رولیات تبازیلا «ودنارب نولرام یو هک دینک نیقلت وا هب رگا
 دارفا نیا را هک «دنک یم راتفر یتروص نامه هب تسرد «تسا نیلپاج

 .دراد تحخانش

 یرادیب طیارش رد هاگ آ ریمض زیگناتریح رایسب یاهتوافت زا یکی

 مهم رایسب هتکن نیا هب هجوت «یهاگ ادوخان طیارش رد هاگ آدوخان ریمض اب
 تارطاخ نایب و تبث هب رتقیقد و رتشیب یلیخ هاگ آدوخان ریمض هک تسا

 نیا - یکشزپناور رد هلمج زا - یمزیتونیه یاههدیدپ مامت رد .دزادرپیم

 دنک یم هولج یرگید زیچ ره زا رتشیب تارطاخ تردق شیازفا و دیدشت

 .تسا نامز رد ییارهقهق ریس نآ رهاظم زا یکی هک

 نامز رد ییارهقهف ریس .۱

شذگ یتاقافتا و ثداوح ام رب نامز رذگر د
 ار اهنآ زا ی رایسب هک هت

 ر ندرک رادی و یبایزاب «یداع یهاگآ و یرادیب رد و میاهدرک شومارف

تیلباق اب یدرف هژوس رگاا یتح .تسا
 ؛دشاب يدودحم یرکف و ینهذ یاه
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 قیقد نایب و حرش هتشذگ ثداوح حیحص و قیقد رایسب یزادرپ ر

epرد وا یراتفر و یفطاع یاهلمعلاسکع هئارا و هتفرگ تروص  

 یارب هک تسا قیقد و لیصا «یعیبط ردقنآ هدش هدنز اب یبایزاب یاههنحیم

 ثداوح و اهنامز نا هب ددجم ندیسر دروم رد یاههبش نیرتمک رظان ر ,

 و یریوصت یاهراون یزیگناتریح تقد اب دی ایم رظن هب .دنام
 س یمن یفاب

 بسحرب یاهداعلاقوف تقد اب و هیهت هتشذک تاقافتا و ثداوح

 ت ٣ ےس
 ا ا یدب قم و ورا یر د تروص ۶۳ را ریمض رد نامز

 رگید راب «روزیتونپیه تانیقلت ای تانایب ریثأت تحت و مزیتونپیه نامز رد
 رد .دنوشیم رگ هولج و هدنز لیصا و قیقد رایسب تروص هب ثداوح نی
 نامرد و تعانش یارب میظع تبهوم و ریظنیب تیلباق نیا را یکشزپناور

 زا یخرب تلع هب تساهتدم اهنا دوخ هک دوشیم هدافتسا ییاهیرامیب

 و دزاهدش بوک رس ای شومارف هدنهدرازا و ک اندرد تانایرح و ثداوح

 اهیرامیب عاونا و کیرتسیه لامعا «اهزوروپ تروص هب اهنآ یعبت راثآ

 تیذا و رازآ هب - یناور للع رثا رب یمسج یاهیرامیب - کیتاموسوکیاس
 میناوتیم الثم .تسا هداس رایسب نومزآ نیا ماجنا کینکت .دنزادرپیم رامیب

 :ميیوگب تسا یمزیتوپنیه هسلخ زا یبسانم قمع رد هک ناوجون کی ه
 هو

 دراد امش دلوت نشج مسارم نالا .دیاهتشگ رب یگلاس هس هب امش الاح»
 ى

 مهاوخیم امش را نم . دیراد روصح هسلح نيا رد امش .دوشیم راز رب

 «. دینک نایب نم یارب ًاقیقد «هتشاذگ امش رب زور نیا رد هک ارهچره

 اب «هتخومآ ای هدید یگ دنز رد فلتخم طیارش رد درف هک ار هچره
 رگا یتح «دروآ وا دایهب و هدنز یبوخهب ناوتیم نامز رد ییارقهث رس
 .دشاب هتشذگ اهنآث ودح و عوقو نامز زالاس ه#"
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 نیغوردةرطاخ داجیا.۲

 :رزج زا یبسانم قمع هب هک هزوس کی رد نیغورد ةرطاخ داجیا

 رظن زا یلو «دریگ یم تروص یبسن تلوهس اب هچرگا «هدیسر یمزیتونپیه
 (سن هسلخ رد هک یاهژوس هب امش .دراد تیمهآ رایسب ینامرد مزینونپیه

 ریآیم ناتداي هب ًامتح امش یتسار» :هک دینک نیقلت «دربیم رسب یقیمع

 «.میدروح یاهزمشوح یلیخ یاذغ و میتفر ناروتسر هب مه اب زورید هک

 رد و نآ زا شیپ هک دریذپ یم هجو نیرتهب هب یتروص رد ار نیقلت نیا هزوس

 .تفریذپیم ار نآ و تفرگ یم رارق وا لوبق دروم توعد نیا یرادیب تلاح
 یلکش هب «دینکب وا زا هنیمز نیا رد یتالاوس رگا تروص نیا رد

 اب طابترا رد دوخ یلبق تاساسحا و تاعالطا مامت هک دیوگ یم باوج

 نآ رد رظندروم ناروتسر رد اذغ فرص و امش اب شدرگ ءامش توعد
 رد هنایارگن سیاو تامهوت داحیا را دوب یلاثم نیا .تسا هدش هدناحنگ

 هب امش اب زورید دنک یم لایخ ًاعقاو ندش رادیب زا سپ هژوس و نامز

 نایب داقتعا و نامیا اب مه ار نآ اب طبترم زیر تاکن مامت و هتفر ناروتسر
 زا یخرب زا یریگشیپ یارب ینوناق ناکشزپ و الک و تسا مزال .دنک یم

 .دنشاب هتشاد یهاگ آ هتکن نیا زا «یمزیتونپیه یاههدیدپ زا اههدافتساءوس
 رد هکلب «دوشیمن داجیا یمزیتونپیه یاههژوس رد اهنت یعونصم هرطاخ
 مه فراعتم یرادیب تلاح رد یتح ریذپ نیقلت تدش هب دارفا رد و ناک دوک

 E ناو دنا دوو هب دنا
 .دراد

 دوخ مسا ندرک شومارف.۳

 ۳+ یتانیقلت اب یمزیتونپیه طیارش رد دش هراشا رتشیپ هک روطنامه
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 دراو هژوس تارطاخ ویشرآ هب ار یعقاوریغ تارطاخ ناوتيم یمزینو ۱

 زا یخرب ناوتیم ینعب «تسا ری ذپ ناکما زین تلاح سا ننکع

 ندرک شومارف دیاش .درک کاپ ای وحم ار هژوس هتشذگ یعقاو نر
 اهنآ نیرتفرگش و نیرتبلاج زا یکی «هژوس هتشذگ تیمش رب

 یاههزوس تیرثکا یور رب هک کینکت نیا اب بیترت نیا هب

 هکلب «مان اهنت هن دناوتیم امش هروس «تسا ارجا لباق یبوخ هب یمزیتونیم

 شومارف روزیتونپیه تانیقلت رثا رب ار شیوخ یلبق یگ دنز هرود لک

 .دنک

 ینایذه و یمهوت یاههدی۴

 نارامیب زا یهورگ راتفگ و راتفر رد هک یعقاوریغ و لطاب یاهلایخ

 لباق یگ داس هب مه یمزیتونپیه طیارش رد « دنوشیم هدینش ای هدهاشم یناور
 هتسد ود هب ار یعقاوریغ یاههدیا و راکفا نيا ناکشزپناور .دنتسه ءأقلا

 یرتشیب تلوهس اب مهوت تلاح هب هک دننک یم میسقت تانایذه و تامهون

 اب هزوس هک دوشیم قالطا یتلاح هب ییاونش ای ییانیب مهوت .دیسر ناوتیم

 و ریبعت یرگید تروص هب ار یعقاو یادص ای مسج کی «تسردان تواضف

 یقلت دادم ای ریش بیترت هب راگیس ای یلدنص کی الثم .دنک یم ریسفت

 رتکد شراگن «هدش ریخست یاهحور» باتک ٩۱ ةفحص رد هک روطنامه .۱
 رد هدمآ ریبک ریما تاراشتنا زا یيلق نیمه ةمجرت اب تنجراس مایلیو

 اب ار ناکدوک زا یحرب ؛دولآ کرش نایدا یاههعموص و اهرید زا یح ر

 رد اهنآ هک دنهدیم شرورپ یمزیتونپیه تانیقلت و یزغم یو"
 یرشب قوف دوجوم کی دننک یم ساسحا ًاعقاو شیوخ راتفر و راکفا
 یگ داوناخ یگتسیاو هلمج زا- هتشذگ تارطاح مامت ورنیا زا . دنتسه
 .دوشیم دوبان و کاپ اهنآ ریمض حول زا -یکدوک نارود ثداوح ۶

 .«(مجرتم»
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 مسجت ینوفمس رتسک را کی یقیسوم یاون «کیفارت یادصورس ای دنوش
 هژوس کی تسد هب ار وراج بوچ کی «یلبق تایبرجت رد .دوش
 هتفرگ و ابیز مناخ رتخد کی تسد هک درک لایخ وا و میداد یمزیتونپیه

 و دشکب راگیس دراد تسود ایآهک میسرپب یمزیتونپیه هژوس زا رگا.تسا

 ار نآ مهوت ملاع رد میهدب دادم کی وا تسد هب «تبثم باوج تروص رد

 کی ییوگ هک دنزیم کپ دادم هت هب یروط و دنک یم روصت راگیس کی
 هب تیساسح تلع هب یداع تلاح رد وا رگا .دراد تسد رد یعقاو راگیس

 مه طیارش نیا رد «هدشیم هفرس راچد نآ هب ندز کپ زا سپ راگیس دود

 ر .دوشیم وارد هفرس شیادیپ ثعاب راگیس هب یمهو کپ
 یمهو گ را ای ونایپ نتخاون اههدیدپ نیا رتهب ندش نشور یارب

 و تسا یبوخ هدنزاون وا هک دینک یم نیقلت هزوس هب .تسا یبوخ رایسب لاثم

 هب زیم کی تشپ ار وا سپ .دزاونیم ار نیشنلد گنهآ و نایپ تشپ رد نالا

 کی تشپ هکنیا روصت هب وا تمیضو نیا رد .دیناشنب ونایپ کی یاج

 دهد یم تکر ح یتروص هب ار دوخ یاهمادنا تسا هتفرگ رارق یعقاو یونایپ
 .دزاونیم ونایپ ییوگ هک

 مهوت و لایخ ملاع رد « دیاهداد وا هب هک ار یبآناویل یگ داس هب هژوس

 دینک نیقلت وا هب رگا.دنک لوبق یدرس ای مرگ هباشون ره یاج هب دناوتیم
 ار دوخ تروص نآ ندیشون زا سپ وا «تسا دنت و خلت هباشون کی ناویل نیا

 . .دشک یم مهرد نآ دب معط ناشن هب

 یلایخ یلدنص یور رب نتسشن.۵

هژوس هب رگ! لاثم یارب .تسا نایذه کی «درادن یجراخ دوحو
 دینک نیقلت 

 انیشنب هتفرگ رارق شرس تشپ رد هک یلدنص کی یور رب هک
 ۱ هک یلاح رد
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 رارق شیاهای یور هتسشن مین تلاح هب مه وا و درادن دوجو یلدنص نینح

 .دربیم رس هب یمزیتوتپیه نایذه تلاح رد وا تروص نیا رد «دریگ یم

 باوج وا ؟تسا تحار ایآ هک دیسرپب وا زا طیارش نیا رد رگا

 یلدنص یور رب هک دنک اضاقت تسا نکمم و «نادنح هن» :داد دهاوخ

 یمدآ نهذ روطچ دوشیم مولعم بیترت نیا هب .دریگب رارق یرتتحار
 .دنک نایب و لوبق «ساسحا ار ینایذه بلاطم یتحار هب دناوتیم

 عمج وا رس درگ رد اهروبنز زا یهوبنا هک دینک نیقلت هژوس هب رگا

 اراهنآ یادصو دنیبیم اراهنآ ییوگ هک دنک یم راتفر یتروص هب وا «دناهدش

 یاهروبنز نیا دنک یم یعس شیاهتسد نداد ناکت اب نمض رد و دونشیم
 .دنک رود شرس فارطا زا ار یلایخ

 یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم قمع رد هک یاهژوس هب هکنآ ضحم هب
 وا تاک رح و هفایق رد تعرس هب «تسا قاتا رد یشوم هک دینک نیقلت تسا

 دوجو ربارب رد یرادیب طیارش رد هک دوشیم ادیپ یشنکاو و رییغت نامه
 . دهد یم ناشن هناخ رد شوم

 «تسا هدش هجاوم ربب کی اب لگنج رد هک دینک نیقلت هژوس هب رگا

 .تسا روآتریح و زیگناربباجعا رایسب وا فصولادیاز تشحو و سرت

 یاقلا هب زگره «یناسنا فطاوع یاراد و فیرش روزیتونپیه کی یلو
 .دزادرپ یمن زیگنارب تشحو تدشب یاههنحص

 یاهتروص هب و هناگجنپ ساوح زا کیه اب ینایذه تاک اردا عاونا

 هدیسر هسلخ زا یقمع هب هژوس رگا .دنتسه ارجا لباق یگ داس هب فلتخم
 ناوتیم «دنک زاب ار شنامشچ «هسلخ زا ندش جراح نودب دناوتب هک دشاب

 .تسا وا هب ندش کیدزن لاح رد نانک زاورپ یاهدنرپ هک درک نیقلت وا هب

 هیواز و کمدرم رطق و دنک یم ساسحا ارهدنرپ دوحو هزوس «تلاح نیا رد

 و دراد هدنرپ کی ییوگ هک دننک یم رییغت یروط زین شیاهمشچ براقت
 .دنیبیم یعقاو تروص هب ارنآ وا و دوشیم کیدزن وا هب



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۱۹۸

 بلاج یمهوت کاردا دنچ شیامن.۶

 کی تسا هسلخ زا یبسانم قمع رد هک یمزیتونپیه ةژوس هب رگا
 یوله ای هزمشوخ بیس کی هک دینک نیقلت و دیهدب ینیمز بیس ای زایپ
 راتفر یئروص هب ینیمز بیس ای زایپ ندروخ نمض هژوس «تسا رادبآ

 هب هکر س ناویل کی رگا .دروخیم ار هزمشوخ ةویم کی ییوگ هک دنک یم
 هب ار هک رس هژوس «تسا هزمشوخ یندیشون کی دینک نيقلت و دیهدب هژوس

 ندیشون عقوم رد هزوس راتفر .دروخيم هقالع اب هزمشوخ هباشون کی ناونع
 یتح هک تسا یداع و یعیبط ردقنآ یلایخ هویم ندروخ اي یمهوت تبرش

 نکمم تردن هب «درک یم تفایرد یعقاو تروص هب ار اهیندروخ نیا رگا
 . دشاب رتیعقاو و رتیعیبط داد ناشن هک هجنآ زا شتاکر ح دوب

 ارجا لباق یعونتم کیژولویزیف راثآ یگ داس هب مزیتونپیه طیارش رد
 رد هدش باسح تانیقلت اب هک تسا نیا اهنآ نیرتبیجع زا یکی .دنتسه

 مشچ کی اب هک ميروايب دوجو هب یتلاح «یمزیئونپیه بوخ هژوس کی
 .ددنخب شتروص رگید همین اب و دوش ریزارس نآ زا کشا یاههئاد و دیرگب
 ماجنا دناوتیم یتحار هب زین بلق تانابرض دادعت ندرک دنک و ندرک دنت

 یارب ای درک مک ای دایز ار سفنت تاکر ح دادعت ناوت یم نیقلت اب و دوش
 ای عوبطم ترارح هجرد رد ار هژوس ناوتیم .دومن عطق ار هژوس سفنت یتدم
 .تشاداو ندرک قرع هب درس یتح

 هب رگا .دراد دوجو هژوس ندب ترارح هجرد رب یرازگریثأت ناکما
 صب و بلق تانابرض دادعت رب جیردت هب دراد بت هک دینک نیقلت یاهژوس

 : دایدزا وا ندب ترارح هحرد و هتشگ هتخورفارب وا تروص «هدش هفاضا وا
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 خپ هعطق کی یور رب هک دینک نیقلت هژوس هب رگا سکعرب .دنک یم ادیپ
 ساسحا طرف زا شیاهنادند «هدرک امرس ساسحا تعرس هب «تسا هداتسیا

 رگا .دچیپیم شندب فارطا هب مکحم ار دوخ تک و هدروخ مه هب تدورب

 یاههناد «هتفرگ رارق درس بآ ناو کی رد هک دینک نیقلت هژوس هب
 رد هک روطنامه «دنیآیم دیدپ شندب حطس رب غرم تسوپ دننام یاهتسجرب

 ای یگنسرگ سح .دنوشیم رهاظ ناسنا ندب حطس رد هباشم طیارش

 ریثأت زونه .دنریگ یم لکش هژوس رد تعرس هب و تلوهس اب دیدش یگنشت

 و تاقیقحت هب زاین هک هدشن نشور ندب یاضعا زا یرایسب رب مزیتونپیه

 . ' دراد یرتشیب یاهیسررب

 یرامیب داجیا ای یشخبافش.۸

 «؛دوش زکر متم کیژولویزیف دنور کی رب یبوخ هب یدرف نهذ رگا
 رد هک تسا یتقیقح نیا و دشاب هتشاد رگنامرد و شخبافش راثآ دناوتیم
 هدرک ادیپ افش قیرط نیا زا یبلق نامیا اب «دارفا زا یهورگ ناهج طاقن مامت

 قوف تالاح هب دنناوتیم دراوم زا یخرب رد اهزکر مت هنوگ نیا .دننک یم و
 نداد ناشن یارب .دنوش رجنم یناوج نارود هب تعجر زا یتاحرد ای یتمالس

 نیقلت یمزیتونپیه بوخ هزوس کی رد ناوتیم مزیتونپیه یازیرامیب راثآ
 امش و مهدیم سامت امش تسوپ هب ار هتخادگ هلیم کی نم نالا» هک درک
 هظحل نیا رد «. دینک یم هدهاشم سامت لحم رد یلوات ندش رادیب را دعب

 اهنت هن « دینک دراو رامیب تسوپ یور رب یرصتخم راشف دادم کی هت اب رگا

 مه ندش رادیب زا سپ هکلب «دنک یم دیدش تشحو و درد ساسحا هزوس

 هزوس هب هک دراد دوجو مه ناکما نیا .دیایم دیدپ هطقن نآ یور رب یلوأت

 ؛قحلا لامج تاراشتنا زا «دنلتراه مزیتونیپه» باتک رد هنیمز نیا رد ۱

 «مجرتم» .دراد دوجو یرتلماک تاحیضوت ۹۰-۷۱ تاحفص



 مزیتونپیه فراعملا ةریاد/ ۱۰

 تسرد هک دوشیم رهاظ لوات نیا یصخشم نامز تدم زا سپ دینک نیقلت

 .دش دهاوخ لمع تروص نیمه هب

 ۹ و یور رب «نیقلت اب هک دراد دوحو ناکما نیا رگید یوس زا

 زا ار لوات ای لاخ بت سکعرب ای درک داجیا لاخ بت تسوپ زا یصخشم
 ".درک دیدپانتسوپ حطس

 ,دروآرد خرس گنر هب نیقلت اب ناوتیم ار ندب یحاون مامت تسوپ

 ایپ ندیشک تلاجح ماگنه هب هرهچ تسوپ هک یگنر نامه هب تسرد

 .دنک یم
 کی رد ار یفلتخم ساوح ای ءاضعا ناوتیم دحاو نیقلت کی اب

 نیا رد هک دینک نیقلت هژوس هب رگ! لاثم یارب .داد رارق ریثأت تحت هظحل

 هب هکلب « دنیبیم ار لگ اهنت هن وا «تسا امش لباقم رد زر هخاش کی هظحل

 .دنک یم ساسحا مه ار نآ ریذپلد هحیار نامزمه روط

 یمزیتونپیه یفنم و تبثم تامهوت عاونا٩

 یجراخ دوجو هک دنک یم ساسحا ار یزیج هژوس هک یماگنه

 رد هک ار یزیح هژوس رگا .ميیوگ یم «تبثم مهوت» هدیدپ نیا هب «درادن

 مهوت» کی ار طیارش نیا «دنکن سح دراد رارق وا یسح یاضعا لباقم

 هب هک تسا نیا «هنیمز نیا رد بلاج رایسب یاهلاثم زا یکی .میمانیم «یفنم

 "ربیع رسب (مسیلوبمانموس) قیمع هسلخ رد هک یمزیتونپیه هژوس کی
 همه ؛رگیدکی زا شیاهمشچ ندرک زاب و ندش رادیب زا دعب هک مینک نیقلت

 امش ندب دنا ون یم نانجمه یلو !امش ریغ هب دنیبیم ار قاتا رد نک اس دارفا

 ا ل ا
 و

 درک فرطرب یارب تیقفوم ا هنایماع بط رد هک یددعتم یاهشور . ۱

 ا تاریثأت ساسارب «دنوریم راک هب لیگز و لوات

PEDEمجرتم» . 
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 ار امش «ندش رادیب زا سپ هژوس .دیوگب نخس امش اب و هدرک ی |
 ر

 رد .دنک سمل ار ناتندب ای هدرک تبحص امش اب دناوتیم یلو دنیبیمن

 هدنادرگ رب امش فرط هب ار شتروص و رس یو هوا اب ندرک تبص عفوم

 نام هک ترم وا یارب الماک امش و دنببیمن ار امش دوخ یلو
 ناوتیم نیفلت ا .تسا ییانیب یفنم مهو کی نیا دیاهدمارد ینرمان

 هب مه ار ییاواسپ و ییاشچ «ییایوب «ییاونش سح یفنم و تبثم تامهوت
 ییانیب لاثم رد هجنا دننام یباختنا یفنم تامهوت داحیا .دروآ دوحو

 ناوت یم لاثم یارب .تسا ریذپناکما مه ساوح ریاس دروم رد دش هدهاشم
 یلو دوشیم اونشان و رک الماک یرادیب زا سپ وا هک درک نیقلت هژوس هب
 .دونشیم ار صاخ تاملک زا یخرب

 زا کی ره هک دیآیم دیدپ بلاج ناکما نیا یمزیتونپیه طیارش رد
 انیع اههدیدپ نيا.درک لیطعت ًالماک ای دیدشت «فیعضت ار هناگجنپ ساوح

 ندرک فقوتم .دنوشیم هدید مه یناور یاهیرامیب زا یخرب نایرج رد
 ص ۰ ا  د

 نیا رد .تسا صاخ سح کی هدرتسگ و یفنم مهوت تقیقح رد ساوح

 و تکاس هطوبرم یاهکر حم ربارب رد الماک صوصخب سح نا طیارش
 طیارش هب نتشگ رب یارب .دنامیم یفاب لمعلاسکع نودب و باوجیب

 هدش صخشم یدادرارق تروص هب لبق هک  کچوک هراشا کی یداع

 و یروک رد هژیو هب- دراوم نیا رد دیآیم رظن هب .دنک یم تیافک - تسا

 ار رظندروم درف یفنم مهوت اب هک یلاح نامه رد هژوس الاب لاثم رد ۹
 وا رس تشپ رد هک ار ییایشا تبثم مهوت اب عقاو رد دنک یمن هدهاشم
 . دهد یم ماجنا مه ار تبثم مهوت عون کی نیاربانب .دنک یم یزاسزاب تسا

 مزیتونیپه» باتک هب هنیمز نیا رد رتشیب یاهلاثم هعلاطم یارب
 .دییامرفب هعجارم ۱۰۴ ات ٩۳ تاحفص ««دنلتراه

 و ریسفت «یسررب رد کیژولویزیف یاهناینب نیا هب هجوت اب نامروشک
 «ییاونش ییاتیب) یناور نارامیب تانای ده ۳ تامهوت رتفیفد لح

 .«مجرتم» . دننک ادیپ قیفوت (...و ییایدب



 مزیتونپیه فراعملا ةریاد ۸ ۴

 نروص هب یلو «دنتسه ملاس ًالماک شوگ و مشچ -یمزیتونپه ,یرک
 يجب .دنک یمن ساسحا ار ییاونش و ییانیب یبصع تانایرح زغم ینهد

 ناتو .و ییایوب کرد مدع «یرک «یروک لاح نیقلت رارفتسا تدم دینک

 . دینادرگ رب یداع تلاح هب ارهژوسنآ زا سپ وهدوب

 یسح یاضعا ای اهمادنا زا یکی هک کیرتسیه رامیب کی یارب رگا

 یاضعا رد مزیتونپیه قیرط زا کشزپ دش لتخم نآ راک ای تو وا
 ای هژوس «دنک نامردًآروف ار اهنآ و هدرک لالتخا ي جلف دلت زین شرگید
 ار شیرامیب نامرد اب طبترم ینامرد تانیقلت یرتشیب یگ دامآ اب رامیب
 .دریذپیم

 زا .تسا زیگناتفگش و دیدش رایسب تسوپ رب مزیتونپیه تاریثأت

 رد .تسا ریذپناکما یتسوپ یاهیرامیب زا یرایسب نامرد قیرط نیا
 ای یعضوم ینوخرپ ناوتیم یتحار هب نیقلت اب یمژیتونپیه بوخ یاههزوس

 .درک داجیا یتسوپ فیفخ یاهیزیرنوخ یتح
 حیسم ترضح یمیمص و قداص ناوریپ ای یحیسم نابهار زا یضعب

 و دنتسه تحاران ' مظعم ربمفیپ نیا هنامولظم تداهش زا تدش هب هک

 هدرک رپ یو ندیشک بیلص هب ک اندرد هعقاو ار اهنآ یرکف یاضف یمامت

 ناشیناشیپ و اهاپ و اهتسد فک یور رب تسا نکمم یتدم زا سپ «تسا

 - هدش هدیشک بیلص هب زیزع دیهش نی[ ننک یم روصت] هک یطاق نامه
 و رکفت رثا رب اهمخز نیا .دنتسه دیدش رایسب هاگ هک دیآ دیدپ ییاهمخز
 یدج تاعیاض شیادیپ و دناهدمآ دیدپ راوگ رزب نیا قیدص ناوریپ لیخت
 . دهدیم ناشن ار ناسنا یاهمادنا رب رکفت یوق ریثأت و شقن

 ها د سس جو سس ا ي ج

 ی لص هب (ع) حیسم ترضح هک دندقتعم نایحیس ۱

 هک میراد نامیا زنش نارق 1 ام یلو هلیسر تداهش

 درک ورع اینا رب كلم تر یک تبلص ةن ترضخ نا

 .مجرتم
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 یمزینونپیه زا دعب تاتار

 زا ینامز قیقد تیعقوم و تقو ساسحا هک دیآیم رظن ب

 زا یهورگ اهنت هن .دشاب اهناسنا ینورد یاهتردق و یزی رغ یاهدادعترا

 ار تقو قیفد صیخشت تردق نایانیباث یرتشیب تقد اب و هعماج یداع دارفا

 تعاس و تقو دنناوتیم مه ینهد هدنامبقع ناک دوک زا یخرب هکلب دنراد

 ناکما نیا یمزیتونپیه هسلخ .دننزب سدح یزیگناتریح تقد اب ار

 و تردق ات دهدیم رارق ناققحم یور شیپ رد ار زیگناربباجعا و ریظنیب
 شیامن ضرعم هب ار نامز حیحص کرد رد ناسنا زغم فرگش تیلباق
 زا دعب تانیقلت زا دیناوتیم زومرم هدیدپ نیا نداد ناشن یارب .د راذگب

 دینک نیقلت یمزیتونپیه هژوس هب هک بیترت نیا هب .دیریگب هرهب یمزینونپه

 راک هب یمزیتونپیه هسلخ زا ندش جراح ای ندش رادیب زا سپ صحخشم یتدم
 . دنزب تسد یصاح

 هب هک تسا لوبق لباق یتخس هب عوضوم نیا هعماج یداع دارفآ یارب
 دنچ «زور دنچ «تعاس دنچ «هقيقد دنچ هک مینک نیقلت یمزیتونپیه هزوس
 ار یصاح راک یمزیتونپیه باوخ زا ندش رادیب زا دعب لاس دنچ یتح هام
 دنمشناد . دنک ادیب قیقحت هدش دیق نامز رد تسرد راک نیا و دهد ماجنآ

 یمهم رایسب تایبرجت هب هنیمز نیا رد «لومارب» مزیتونپیه ملع گرزب

 مه ینادنچ شوه و تالیصحت هک یمناخ هب لومارب .تسا هدز تسد
 و شدوخ مان «ندش رادیب زا سپ هقیقد رازه دنچ هک درک نیقلت «تشادن
 و تشو دهاوخ ذغاک هحفص کی یور رب ار بلاطم نیا شراگن قیقد نامز
 وا یارب هک ار هبساحم نیا مناخ نیا آرهاظ دنچره .داد دهاوخ ناشن وا هب

 کی هب .درک لمع نیقلت هب قیقد و تسرد یلو دادن ماجنا هدوب مه لکشم ۰
 ار بیلص کی لکش هقيقد 4/۳۳۵ زا سپ وا هک درک نیقلت هلاس ۱٩ من"

 یلو درک شومارف ار عوضوم نیا هژوس هکنآ اب .دشک یم ذغاک یود
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 ورک هدهاشم هدش نییعت نامز رد تسرد «تشاد رظن ریز ار یو هک لومارب
 .دیشک ذغاک یور رب بیلص کی تقد هب واهک

 هسلخ زا یبسانم قمع رد و یمزیتونپیه طیارش رد هک ینامز
 یارب رگا یتح - دوش نیقلت یصاخ لمع ماجنا یارب هژوس هب " یمزیتونپیه
 اب دشاب هدش هداد یتاروتسد وا هب مه نیقلت تحت عوضوم ندرک شومارف

 یلو «دوشیم وحم وا هاگ آ ریمض زا عوضوم نیا هرطاخ نامز رذگ رد هکنآ

 یلوقعم تروص هب هک ینامز هدودحم کی رد ای هدش نیعت نامز رد تسرد

 لکش کی .دهدیم ماجنا ار رظندروم راک وا .تسا کیدزن هثداح نیا هب

 هب کیدزن هسلخ هبش ای یرادیپ طیارش رد فرگش هدیدپ نیا یارب انشآ

 یصاح راک ای ترفاسم یارب دریگ یم میمصت درف هک تسا رتسب رد باوخ
 :شیوخ تداع سکعرب و دوش رادیب بش زا یصحشم هظحل رد تسرد

 رادیب باوخ زا نآ زا لبق هقیقد ود یکی راک ای رظندروم هظحل رد ًاقیقد
 هتخانش لبق لاس نارازه هکلب اهدص زا ار زومرم هدیدپ نیا رشب .دوشیم
 ".دریگ یم رارق هدافتسا دروم یاهقرف و ییوداج مسارم رد زین هزورما و تسا

 مزیتونپیه» یاهباتک رد هک دنابسوه و سیوید لودج هدزناپ هلپ ۱

 اب درد یب نامیاز» ۰.۳۸ و ۳۷ تاحفص) «یکشزپنادند و یکشزپ

 "مزینونپیه یاهدربراک و اهیروثت» و (۱۰۱ هحفص) «مزیترنپیه
 ۱ ۱ «مجرتم» .تسا هدش هداد حیضوت (۱۲۷ هحفص)

 دداد الثم رامیب ندش نامرد طرش تسا نکمم راز یرگنامرد مسارم رد .۲
 نامرد عقوم رد رامیب رگا .دشاب مشیربا هقاط کی ای تفایض کی
 تدم یارب ار نآ رازامام ای رازاباب دشاب هتشادن ار نآ ماجنا تعاطتسا

 ارم نیا زا سپ دارفا نیا دنچره .دزادنایم قیوعت هب یصخشم
 ر رارق نيآ یتح ای «دننکب هدعو فالحخ رگا یلو «دنوش یم نامرد

 ریاس اپ همه «لجالابرض ناگ زا سپ تسرد «دننکب شومارف

 سک یارب .دنک یم دوع مامت تردق و تدش اب یرامیب میالع
 ٥ان «هدش ریخست یاهحور» باتک هب هنیمز نیا رد رتشیب تاعالطا
 اش رشتنم ریبکریما تاراشتنا فرط زا هک تنجراس مایلیو رتکد
 «مجرتم» . دییامرفب هعجارم



 ۱۲۵ 0 .رد رتشیب تایبرجت

 ای - ندش رادیب زا سپ هک دوشیم نیقلت یمزیتونپیه هژوس هب یهاگ
 مادقا هب .درک تفایرد ار یصاخ تمالع هکنآ ضحم هب _ تارا ین

 ندرک شومارف زا سپ ًانایحا و یرادیب زا دعب اهتدم . .دنزب تسد یصحنعر

 «یدادرارق تمالع نآ ندینش زا سپ هروس مه زاب «مایپ عوصوم و نومضم

 .داد دهاوخ ماجنا ار امش رظندروم راک

 زا یبسانم قمع رد هک یاهژوس هب یشیامن و یشزومآ فادها یارب

 باوخ زا ار امش نم هکنآ زا سپ» :هک دینک نیقلت «هتفرگ رارق هل

 یداع طیارش رد الماک هک دینک یم ساسحا مدرک رادیب یمزیتونیه

 امش .مدرک سمل ار مپچ شوگ هلال تسد اب نم هکنآ ضحم هب یلو .دیتسه
 مدق قاتا رد و هدش دنلب یلدنص یور زا دیتسه روبجم هک دینک یم ساسحا

 شک ار ناتیاهاپ و اهتسد یمک یگتسخ عفر یارب هکنآ زا سپ و دینزب
 رادیب زا سپ امش .دینیشنب ناتدوخ یلدنص یور رب و دییایب هرابود «دیداد

 هکنآ زا سپ یلو «دیروآیمن رطاع هب ار مایپ نیا نومضم «باوخ زا ندش

 «دیوشیم دنلب یلدنص یور زا ًاروف «مدرک سمل ار مپچ شوگ هلال نم
 عفر و ناتیاهاپ و اهتسد نداد شک زا سپ و دینزیم مدق قاتا رد یمک

 هظحل دنچ «.دینیشنیم ناتدوخ یلدنص یور رب و دیدرگ یمرب یگتسخ
 سم ار ناتبچ شوگ هلال یتدم زا سپ و دینک رادیب باوخ زا ار هژوس دعب
 هب هک ار هجنآ تسرد . .دینامب «دهد خر تسا رارق هک یتاقافتا رظتنم و دیک

 رارق نیقلت تحت هکنيا زا هکنآ نودب «دنک یم لمع «دیاهدرک نیقلت وا

 زا ار راک نیا ماجنا تلع امش رگا ۱. دشاب هتشاد دای هب یزیج الصا «هتفرگ

 هیجوت یارب ار یبلاطم ای و دش دهاوخ بجعت و تریح راچد «دیهاوخب وا

 هدش هتسخ رایسب دیوگب تسا نکمم االثمدرک دهاوخ نایب شیوخ لامعا

 ییورین ای رابجا المع ".دیدرگ فرطرب نم یگتسع هلیسو نیا هب و ۶

 .تسا هدمآ «دنلتراه مزیتونپیه» باتک ۱۵۲ ات ۱۲۷ تاحفص رد
 «مجرتم»
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 تردقرپ ردقنآ دنک یم راداو یمزیتونپیه زا سپ تانیقلت ماجنا هب ار درف هک
 نآ ماجنا هب روبجم هژوس «هدش نییعت تمالع ای مایپ تفایرد زا سپ هک تسا
 .تسا

 یدعب عیرس مزیتونپیه یارب هزوس ندرک یطرش

 لوادتم یاهکینکت زا هدافتسا امش «راب نیلوا یارب هکنآ زا سپ

 دیدرک مزیتوپنیهًاقیمع ار هژوس «هسلخ قمع هب ندناسر و ندرک مزیتونپیه
 هب دیناوتیم یدعب یاهتبون رد - تسا ریگتقو و ینالوط ًاتبسن راک نیا و

 نییعت شیپ زا تمالع کی کمک اب و یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت کمک
 یاقلا عیرس یاهشور نیا .دیناباوخب ار وا هظحل دنج ضرع رد اپ ًاروف هدش

 «تسا دیفم رایسب یکشزپنادند و یکشزپ یاهراک یارب هزیو هب مزیتونپیه

 .تسا یمهم رایسب هلأسم ینامز تیدودحم ناکشزپ بطم رد اریز

 هداس و یداع روزیتونپیه یارب لمع و یروثت رد دنجره راک نیا

 «دنک یم هولج زیگناباجعا رایسب یشیامن و یشزومآ طیارش رد یلو «تسا

 هب - نکشب کی ندز الثم- هظحل کی رد روزیتوپنیه هک یتلاح رد هلمج زا
 !. دهدیم رارق یمزیتوپنیه قیمع هسلخ کی رد ار هزوس تعرس

 مزیتونپیه یشیامن و یشزومآ فادها یارب ار یهورگ هچنانچ

 هب «یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت یارب یتمالع ناونع هب دیناوتیم «دیاهدرک
 ًاروف «داتفا نیمز هب تسامش تسد رد هک یلامتسد نامز ره هک نوکر اهنآ

 رادیب ار اهنآ هکنآ زا سپ .دنوریم ورف قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی هب اهنآ
 تب ا 2 د

 "یمزیتونیه زا دعب تانیقلت و ندرک یطرش زا هدافتسا رب هوالع ۱

 e , روص هب هک دنراد دوجو عیرس مزیتونپیه یارب مه یرگید یاههار
 «لاکدوک مزیتونپیه و عیرس مزیتونپیه» باتک رد روصم و لصفم ›

 ؟مجرتم» . دناهدش هداد حرش سیو شخپ و رشن تک رش تاراشتنا
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 لباقم رد و هنحص یولح رد ار ناشیاهنیرتهب زا یدادمت ؛دیدرک

 یریگ ولج یارب یاهدع هک یلاح رد و دیهد رارق فیدر کی رد نایحاشا

 نمض «دنتسه ناشبظاوم رس تشپ زا اهنآ یلامتحا یناهگان طور زا
 دینک اهر دیراد تسد رد هک ار یلامتسد یقافتا تروص هب «اهنآ اب تیم

 ای مه اب اهنآ تیرثکا ای همه هظحل دنچ ضرع رد .دتفیب نیمز یور رب ات
 هسلخ طیارش رد هداتفا ای هداتسیا طیارش رد و هتفر باوخ هب مه رس تشپ

 رادروخرب یدایز رایسب ییاریگ و تیباذج زا هرظنم نیا .دننامیم یفاب

 .تسا

 مه یشیامن طیارش رد یتح «یشزومآ یاهسالک طیارش رد اھت هن
 و زیمآرخسمت یاهراک یارب یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت زا دیابن زگره
 «دنزاسیم مهارف ار هزوس یدعب یتحاران و مرش تابحوم هک روآهدنخ

 یزابکقلد زا زگره دنمشناد و فیرش روزیتونپیه کی .درک هدافتسا
 . دنک یمن هدافتسا

 تدش هب دارفا ناوتیم یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا
 تظافح کشزپریغ و یملعریغ یاهروزیتونپیه لباقم رد ار ریذپنیقلت

 ار دارفا هنوگ نیا طیارش چیه تحت دنناوتن اهنآ رگید هک یروط هب «درک

 رد هک دینک نیقلت ناتدوخ هژوس هب دیئاوتیم رگید یوس زا.دننک مزینونپیه
 هسلخ هب و هدش مزیتونپیه عیرس رایسب ای رتدوز امش طسوت دعب تاعفد
 یراک قیرط نیا زا هک دراد دوجو مهم ناکما نیا .دورب ورف یرتقیمع یلیخ

 !دوشن مزیتونپیه مه امش دوخ طسوتادعب واهک دینکب

 «یگنشت و یگنسرگ «یگ درسفا و یداش تالاح داجیا هرابرد هچنآ

 رد (ردخم داوم «یندیشون «راگیس) یزیج هب تبغر ای اهتشا نداد تسد

 رادیب زا سپ یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا «دش نایب هسلخ طيار
 نیا زا ناواکناور و ناکشزپناور هژیو هب ناکشزپ .تسا ریذپناکما مه ۳
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 نارییغت داجیا هلمج زا «اهیناوتان و اهیرامیب زا یرایسب نامرد یارب شور

 نامرد و حالص «ریخ تهج رد هشيمه مراودیما .دننک یم هدافتسا یراتفر

 ريغ دارفا تسد و دوش هدافتسا ینهد ناکما نیا زا نادنمدرد و نارامیب

 نآ زا یزابهرخسم و یزاب کقلد یارب هدافتسا ای هدافتسا ءوس یارب یاهفرح

 .دوش هاتوک



 ی خر

 زونبیه طبارش رد هداعلا قراخ یاه هدر رب

 مینک یفرعم تروص نیا هب ار اههدیدپ نیا «زاغآ رد دییامرفب هزاحا
 هتفهن یهاگ ًادوخان و هتخانشان یاهتردق و اهورین اهناسنا ۀمه ۳ رد هک

 تیوقن یمزیتونپیه طیارش رد یناور تالیامت و یتهذ تایفیک نیا هک ترب

 ۲ .دننک یم ادیپ دیدشت اپ
 هک یمدا دوجو اب طابترا رد ثحب لباق یاههدیدپ زا یکی

 زا یراثآ دوهشم تروص هب مه 'یکیرتکلا یالاب یاهژاتلو اب یرادرپسکع
 یارب .تسا یمدآ دبلاک تارطا رد ۲ یناسنا هلاه دوحو «هداد ناشن ار نآ

 قیمع هسلخ رد رگا «ینورد هدعاصتم یزرنا نیا زا یراثآ نداد ناشر

 یاهتسد ای ندب حطس یور رب ار شیوخ تشگنا دنج اي کی روزیتونیه

 .دنک یم زورب تمسق نآ رد یتاکرح یتدم زا سپ دهد تکرح هژوس

 هپ هروس ندب حطس یور رب مه ار تردقرپ رایسب یلعن یابرنهآ کی رگا

 اههژوس زونپیه طیارش رد .میسریم جیاتن نیمه هب ميروآرد تکرح

 رد رگا هک دنوشیم ساسح یسیطانغم یاهورین و تردق هب تبسن نانچنآ
 ثعاب «دشاب هتشاد دوحو یوق سیطانغم کی دنراد روضح اهنآ هک یفاتا

 هژوس رس تشپ رد یتح ار یوق یابرنهآ کی رگا .دوشیم اهنآ یتحارا
 . دهدیم ربخ تا او نیا زا وا یظفل تیاکش ای یتحاران راثآ.دیرادهگن

 هب .تسام نرق مان بحاص یملع یاهروزیتونپیه زا یکی هک لومارب

 -دشاب هتشاد دوجو ًاعقاو رگا وا لوق هب هک ار هدیدپ نیا یرگید تروم

 د د د

 و یناویح ؛یهایگ یاهتفاب فارطا رد قوف شور اب یرادربسکع دد
aهدشن هیجوت و ریسقت یبوخ هب هک دروخ یم مشچ هب یاهلاه  

۲, Human Aura 



 مزیتونپیه فراعملاةریاد ۸ ۰

 یم شقن زا بصعت اب و هناقشاع هک یدارفا اب و هداد رارق ریسفت دروم

 e .تسا هتساخرب هلداحم هب دننک یم عافد زونپیه رد

 ارد ار روا و ینهذ هیمز کی «اهروزیتهینام و یملع ريغ یاهروزیتونپیه

 رد رگید یوس زا. .تسا هدرک دیدشت ای هدروآ دوحو هب هعماح رد صوصحخ

 و دوجو هب لیامت مه یمزیتونپیه یاههژوس زا یعمج هاگ ادوخان

 و تدح وه طیارش رد هک اجنآ زا .دراد دوجو سیطانخم یرازگ ریثأت
 ,اهادص رود زا دناوتیم هزوس و دباییم شیازفا هناگجنپ سأوح تدش

 تسد تکرح رثا رب اوه ییاج هباج راثآ نیرتکچوک یتح و اهوب
 و روزیتونپیه تسد ترارح نیاربانب «دنک سح ار سیطانغم ای روزیتونپیه

 بیرغ و بیجع یاهتروص هب ار وا تسد لحم یکیدزن رد اوه فیفخ شزو
 رد ار یناسنا سیطانغم ای ابرنها شفن رگا .دنک یم ریست ای ساسحا
 تروص نیا رد مینادب رتزم یمزیتونپیه یاههدیدپ و زونپیه شیادیپ

 اب یتوص راون قیرط زا روزیتونپیه یادص شخپ رثا رب ار اهنآ مه شیادیپ
 ۱ کر ای و ویدار

 یظفل تانیقلت رب هوالع «نآ عونتم یاههدیدپ و زونپیه داجیا یارب
 رایسب مه یظفلریغ تانیقلت «تسا روزیئونپیه یمالک تانیقلت نامه هک

 تسد تاکر ح ای اهساپ نآ رگنایامن نیرتصحاش هک تسا رثوم و دیفم
 عفاو رئزم یمزیتونپیه هسلخ داحیا رد هداعلاقوف هک تسا روزیتونپیه

 قیمع یاههسلخ رد یمزیتونپیه یاههژوس زا یرایسب .دنوشیم

 ناشندب یور زا روزیتونپیه تسد روبع و تکرح عقوم رد یمزیتونپیه

 .دننک یم شزوس ای زگز گ «شراخ هب یکیدزن ساسحا
 درادن دوجو یدیدرت هنوگجیه نم رطن هب» :دیوگ یم ردنالوه

 کک دراذگ یم هژوس ندب یور رب یصخشم تاریثأت سیطانغم
 ۷ !کون هژیو هب ام ندب رگید یوس زا .دوشیم ساسحا یبوخ
 رد قیقحت یارب .دنروا دوجو هب ار راتا نامه دناوتیم

 هک

 د زا «هنیمز نیا
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 متساوخ «تشاد رارق کیرات الماک قاتا کی رد هک یمزیتونپه زر
 مدیسرپ وا زا سپس .دوش جراخ هسلخ زا هکنآ نودب دنک زاب ار نامش

 و ار ینارون عبنم کی وا عقوم نیا رد ؟ دراد یا

 «سیطانغم نتش ثاذگ رانک زا سب سپ .دوب یوق سیطانفم کی عقاو رد هک رو

 مناتشگنا کون لحم رد رگید راب یو مدرک ہراشا واهب منتشر یر ا

 .درک هدهاشم ار رون

 «ترارح هب هیبش یزیچ یناویح سیطانغم دننام یندعم سیطانغم»
 و دنک ادیپ لاقتنا رگید لحم هب یلحم زا دناوتیم هک تسا هتسیرتکلا و رون

 ساسحا یمزیتونپیه هزوس طسوت رون دننامه راشتنا ای لاقتنا نیا نایرج رد
 دوشیم جراخ سیطانغم زا هک یرون «یداع طیارش رد هک 2 .دوشیم

 تحت نا فیعض رون «ییانشور تلاح رد نیاربانب «تسا فیعض رایسب

 اب یمزیتونپیه هژوس یلو «دوشیمن هدید و هتفرگ رارق رگید یاهرون ریثأت
 تلاح رد ار فیعض رایسب رون نیا دناوتیم «هدرک ادیپ هک ییانیب تح

 اضاقت شناد نارادتسود زا ناوارف دیکأت اب نم .دهد صیخشت یکیرات

 «.دنزادرپب قیقحت و شهوژپ هب بلا هنیمز نیا رد منک یم
 یکیرات هب زاین یناویح سیطانغم ای سیطاتغم رون هدهاشم یارب»

 رون تیر هب قفوم ساسح دارفا اهنت مه تیعضو نیا رد .تسا قلطم

 زا یرون هنوگچیه ات دوش لوذبم تقد تیاهن دیاب طیارش نیا رد .دنوشیم
 نیا رد تعاس کی لقاال هزوس و دباتن قاتا لخاد هب اههرجنپ و رد ررد

 جراخ نآ زا ای دراو قاتا هب یسک زین تدم نیا رد و دنامب یفاب طیارش

 جیاتن «رواجم قاتا زا یزیجان رون دورو یتح «طیارش نیا رد اریر و
 ). درک دهاوخ لتخم ار شیامزآ

 ًامئاد هک تسا ویتکا ویدار مسج کی دننامه ناسنا ندب ییوس زا

 ییاسانش لباق ساسح دارفا طسوت طقف هک دوشیم عطاس نآ زا یرو
 1۰ دودح ات دوشیم هتفگ مه (یناسنا هلاه) اهنآ هب هک اهعاعش نیا 77
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 .دنوشیم لیاز جیم دعب و هدرک ادیپ راشتنا یمدا دبلاک یرتمیتن یاس

 لاه گنر اب و دراد یگتسب وا یناور و یحور تیعضو هب درف ره هلاه گنر
 نک یم تیاکح هلاه نیا دوجو زا تایبرجت زا یخرب دراد توافت نارگید
 ار یدرف رگ ۰ درک هدافتسا یناسنا هلاه دوحو تابثا یارب ناوتیم اهنآ زاهک

 میدن مه ار وا نامشچ یتح و میهد رارق یمزیتونپیه قیمع هسلخ کی رد
 لب زار ناشتسد یرتمیت رتمیتناس ۲۰ هلصاف زا رفن دنج رگا تروص نیا رد
 ار یدرف ره تیوه «عمج کی رد دناوتیم هزوس «دنهد روبع وا رس

 و دنراد روضح قاتا رد هک ار یناسک هژوس رگا یتح '.دزاس صحخشم

 وا «لمع نیا رارکت اب «دسانشن دنهدیم روبع وا رس یور زا ار ناشتسد

 «. دنک یم دای هریغ و ۷ ای ۵ هرامش مان هب یدرف زا رابره

 هک دنراد دوحو دارفا زا یخرب دوجو رد یزومرم یاهورین دنچره
 اب دنراد نامیا و رواب اهنآ هب و دننک یم دییأت ار اهنآ دوجو زین یدایز هدع
 هب اهنآ هک یروط هب تسا رتطلسم و رتیوق نيقلت یورین و تردق لاح نیا
 ات رد نیارباتب . دننک مادنا ضرع نآ لباقم رد دنناوتیمن هجو چیه

 ر امش راظتن | دروم جیاتن و دننک تمواقم دنناوتیمن اهنآ یطیارش
 .دنزاس نوگ رگ د

 هداد تبسن یمزیتونپیه درف هب رگید هداعلاقراخ یاهتیلباق زا یخرب

 NE سا ییارع رد تبار ترم ها دوشیم

 رد «تسا رود لصاوف زا فیعض رایسب یاهادص ندینش و هدش یجیپدناب

 نارتیم مه نقل اب .دنتسیناهنآ سح و کرد هب رداق نارگید هک یلاح

 نیا رد هژوس ییایوب سح هک یفرگش تردق اب ار هبرجت نیا ناوت یم ء١

 لاییوب اب هژوس هبرجت کی رد .تسناد طوبرم .دنک یم ادیپ طیارش
 تروص نیا رد .درک صخشم ار اهنآ نابحاص «ندرگ لاش و وتلاپ اههد
 a 5 .تسین حرطم یناسنا هلاه عوضوم رگید

 وی ی و هتشادن طابترا مزیتونییه هب لصف نیا بلاطم
 لصا تیاعر یارب اهنت نآ امجرت و دنوشیم یژولوکیاساراپ
 «مجرتم» .تفرگ تروص تناما
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 هپ داد شیازفا یدایز رایسب دح ات ار یمزیتوپنیه یاههژوس ییاونش نر ۳

 .دیونشب رود هلصاف زا ار فیفخ رایسب یاهاوجن هک یر ر ۱

 باحتنا ار یکی قرو هتسد کی نایم زا «بلاج رایسب هبرجت کی رد

 نیا هک ینک نقل وا هب و داد یمزیتونپیه هژوس تسد هب تشپ زا و هد ۶

 نآ زا سپ .دسانشیم یطیارش ره رد ار ریوصت نیا و تسا شردام سکع

 ندرک طولخم راب دنح زا دعب و هداد رارف اهقرو ریاس نایم رد ار تراک .را نپا

 نامه تسناوت دهاوخ یتسیلوبمانموس طیارش رد یمزیتونپیه هژوس ءاهنآ

 امش هب شردام سکع ناونع هب و دنک ادج اهتراک هوبنا نایم زا ار قرو

 . دهدب

 یارو رد هک تسا نیا دراد دوجو شیامزآ نیا یارب هک یهیجوت

 تقد اب هک دراد یصاخ یاهیگژیو اهنآ زا کی ره «اهتراک یرهاظ باشت

 تح و تدش زونپیه طیارش رد هک اجنآ زا .دنوشیم صخشم دایز رایسب
 سکع یاج هب هک ار یتراک یاهیگ ژیو دناوتیم هوس «دراد دوجو ساوح

 تروص ره هب هک - ییانیب و هسمال یاهسح قیرط زا هدرک سمل شردام

 رگید راب هدرک ادیپ هک یتخانش اب دعب .دنک طبض شزفم رد .دنراد دوجو
 .دنک ادج هدش ظولخم یاهقرو نایم زا ار قرو نآ

 ! یتاپ هلت - هسلخ طیارش رد (55۳) یسح زا جراخ یاهتفایرد

 هب و دیهد رارق هسلخ طیارش رد ار دوخ رظندروم یمزیتونپیه هزوس
 تشگنا اب ای دسرب وا تسد ترواجم هب امش تسد هک راب ره دینک نیقل دا
 ار ندش رومروم و کلغلغ تلاح یعون وا «دینک هراشا وا ناتسد هب نا
 یکیرتکلا فیفخ نایرج کی ییوگ «دنک یم ساسحا شتسد تسوب +"
 نیا وا هک لاح نامه رد دینک هفاضا سپس .دنک یم کیرحت ار وا یاهتس"

1. Extra Sensory Perception In The Trance - Telepathy 



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۱۳

 ۳ ساسحا ار شندب تسوپ یور رب نآ راثآ و تیر نایرح

 .دنک یم زاورپ ای ندش دنلب هب عورش یگتسه | هب و یماراهب وا تسد

 [زجنرآ زا وا تسوپ حطس یرتمیتناس دنچ هلصاف زا عقوم نیا رد
 ,دیهد رارق ریثأت تحت یلاوتم ساپ دنچ اب ار شتسد ناتشگنا کون
 ۱. دنک یم زاورپ هب عورش دوح هب دوخ وا تسد هک دینک یمهدهاشم

 یکی یور رب یقافتا تروص هب امش هک دینک نیقلت وا هب نآ زا سپ
 هکزآ نودب .دیهدیم ساپ نا یور رب و هدرک زک رمت وا یاهتسد زا

 زاورپ هب دوخ یدوخ هب تسد نآ «تسا رظندروم یتسد هچ دوش صخشم
 ینکرح خساپ «دینک رارکت ار هبرجت نیا هک راب دنچره امش .دیآیم
 .دینک یمهدهاشم ار یتسرد

 زکر من وا یاهتسد زا یکی یور رب دیناوتیم امش یدعب یاهتبون رد
 .دیهد زک رمت ناترظندروم تسد یور رب ناتزغم زا ار یتاپهلت جاوما و دینک

 نیا ناترکف رد و ناتدوخ شیپ طقف «دینزیمن یفرح امش عفوم نیا رد

 دنلب ار ناتتسد ...دینک دنلب ار ناتتسار تسد» :دینک یم رارکت ار تالمح

 تسد ًاعقاو ییوگ هک دینک مسجت روطنیا ناتنهذ رد لاح نیمه رد «.دینک

 تسد تکرح ًاصوصخم .دنک یم تکرح الاب تمس هب دراد هژوس
 .دینک مسجم ناتهذ رد ار ناترظندروم

 رکیدکی هب ار شیاهاپ و دتسیاب هک دییوگب هژوس هب سپس
 رد «دیهدیم تکر ح نامرف هک ینامز دییوگب وا هب تلاح نیا رد .دنابسجب
 ي ولج هب مدق کی ار شیاپ هک دیآیم دوجو هب رابجا ساسحا یعون وا

 ا: امش نآ زا سپ .ددرگ رب یلبق تیعضو هب دعب و دهد تکر ح بقع

 رد امش هک منک
 او وا هراشا تسا مزال هدیدپ نیا کیژولویزیف فیصوت رد .۱

 ساری و و یم زیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا هسلخ طیارش

 رح تادح قیرط زا هک ار امش تسد روبع هک دیاهدرک یطرش
 . دهد

 یم باوج تسد زاورپ لمعلاسکع اب .دنکیم ساسحا
 !مجرتم»
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 ار بقع ای ولج هب تک رح فده طخ ای ریش قیرط زا و هکس کی ی
 نیا .دینک تک رح هب قیوشن ار وا «تک رح» نامرف اب اهنت یلو ءدینک ..

eدینک هیهت رامآ هدمآتسدب جیاتن زا و دییامن رارکت راب . 

 اهنآ هب و دیهد رارق هسلخ طیار رد ار یمزیتونپمه بوخ هژوس ود
 مالعا اهنآ هب عقوم نیا رد . .تسا هدش رارقرب طابترا اهنآ نیب هک دییوگب

 تسد یتدم زا سپ «دینک یم سمل ار اهنآ زا یکی تسد امش هک دیک

 .دینک هیهت رامآ هبرجت نيا زا. دنک یم تکرح زین رگید درف هباشم

Eاب و رتهب «دنشاب تکرح اب طبترم هک کیتاپهلت  

UG ELE A رتشیب تلوهس 

 دینک رارکت مه فورح و ریواصت «اهگنر «اههویم «دادعا «یزاب یاهقرو

 وا ات دینک حیرشت هژوس یارب ار شیامزآ عوضوم تقد اب و یبوح هب هشیمه

 .دیراد وا زا ار یراک هچ راظتنا هحل ره رد هک دوش هجوتم

 یاهدع یلو «هتفرگن رارق نادنمشناد لوبق دروم هدیقع نیا دنچ ره
 دناهدش قفوم یتاپهلت قیرط زا هک دناهدرک اعدا اهروزیتونپیه زا

 ار هژوس ادتبا دیناوتیم امش .دننک مزیتونپیه رود لصاوف زا ار ییاههزوس
 ساوح زا هدافتسا نودب و مالک نودب ار وا و هداد رارق رواحم قاتا رد

 .دینک رتدایز ار هلصاف نیا جیردت هب سپس و دینک مزیتونپیه ۱ هناگجنپ

 زا یریوصت شیوخ نهذ رد و دیدنبب ار ناتنامشچ ادتبا راک نیا ماجنا یارب
 هب یدوز هب دیاب امش» :دینک رکف تالمج نیا هب و دینک مسجم ار هزوس
 ورف نیریش باوخ کی هب امش ...دیور ورف قیمع یمزیتونپیه باوخ کی

 زا امش ینهذ روصت رگا «۰ دیهدیم باوج نم تانیقلت هب امش ...دیوری

 زا سپ .دوشیم رتشیب امش تیقفوم سناش «دشاب نشور و قیقد هزوس

 ءزنورآ یراه فيلات «مزینونپیه رد هزیاج ةدنرب یاهشور» باتک ر

aنيا ا ا طسوت هک «  

 «مجرتم۰ .تسا هدش نایب
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 .دینک راک هب عورش نآ زا سپ .دوش رادیدپ

 نرم امش هک دنوشیم یقلت شزرااب یطیارش رد اهنت اهتست نیا
 ۱, دینک تشادداب ار راک هجیتن و شیامزآ

 ینیبنشور

 یارب و دیهد رارق هسلخ حطس نیرتقیمع رد ار یمزیتونپیه هوس

 .دیربب هرهب دوشیم نایب دعب تاحفص رد هجنا زا هلحرم نیا هب ندیسر

 هنوگ نامه «هتفر ورف یقیمع رایسب هسلخ هب وا دیدرک ساسحا هک ینامز
 وا ندب مامت هک ییاهساپ اب و دینک لمع هدش هداد ناشن (۳۳ لکش) رد هک

 ۰ م

 .دیهد رارق ریثأت تحت ار وادننک یم بوراج ییوگ نییاپ هب الاب زا ار

 ب اهروزیتونپیه زا یحرب .ندش یطرش شور زا هدافتسا اب یهاگ.۱
 ۱ هام ره مهدراهج بش رد اثم هک دنراذگ یم رارق روابدوز یاهژوس

 جدما ساکمنا قیرط زا ات دننک هاگن هام هب ود ره اهنآ هن تعاس

  ییالناهداس اب تست نیا تبثم هجیتن .دوش باوح هژوس «یتاپ هلت
 «مجرتم» !دوشیم هتشاذگ یتاپ هلت باسح
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 «تسا هدش مزیتونپیه ًاقیمع هژوس دیدرک ساسحا هکنآ زا سہ

N Nتقو هک دیهاوخب  

 نی | رد هک دییوگب وا هب .دنک نایب تعاس هحفص هدهاشم قیرط زا ار تسرد

 هحفص یتحار هب دناوتیم هک هدرک ادیپ ار تردق اي تیلباق نیا طیارش

 رگا هک دیهاوخب یو زا نآ زا سپ . دنک مالعا ار نامز و هدید ار تعایب

 یناوتان راهظا وا رگا .دنک مالعا ار حیحص تقو «دنیبیم ار تعاس هحفص

 هک هدرک ادیپ ار دادعتسا و تردق نیا یو هک دینک دیکأت رگید راب درک

 هک تساوخ امش زا وا عقوم نیا رد رگا .دهد ماجنا ار راک نیا دناوت

 وا رگا .دینک لمع شیاههتساوخ هب «دیهد ماجنا ار یصاخ یاهراک

 وا رس سأر زا هک یششوپ ساپ دنچ اب رگید راب «دنام یقاب فیلکتالب
 ریثأت تحت رتشیب ار وا «دننک یم ادیپ همادا شیاپ ناتشگنا کون ات و عورش
 تیفافش اب دناوتیم نونکا هک دییوگب وا هب هظحل نیا رد .دیهدب رارق

 ساپ دنج «دنیبیم ار تعاس هک تفگ وا رگا .دنیبب ار تعاس یرت

 ار اهفرح نیا .دیوگب ار تسرد نامز وا هک دینک رارصا و دیهدب وا هب رگید

 هدهاشم ار تعاس ات دینک روبجم ار وا .دینک غالبا وا هب دیک أت اب دیاب امش
 ۱دنک

 هب تسد دیناوتیم امش «دماينرد بآ زا تسرد یلبق شیامزآ رگا

 هتشون یذغاک هحفص یور رب ار یددع راک نیا یارب .دنزب یرگید نومزآ
 امش یارپ ار هرامش نیا هک دیهاوخب هژوس زا نآ زا سپ .دینک ات ار نآ و
 باسح دح زا رتشیب را ما یک راما اک کا

 ۳ تست ی حس ر < ي ف

 هچنآ هب هجوت اب یتح و دبلطیم یلصفم ثحب دوخ هک رایسب لیالد هب ۰
 یمزیتونپیه یاههژوس تقد ةرابرد رضاح باتک لبق تاحفص رد
 تخاس تیور و تقو نایب 4 و نایب نامز قیقد ساسحا درومرد

 «ینیب نشور» اب و دریگ یم تروص یمزیتونپیه یاههدیدپ ساسارب

 .درادن یطابترا

 .«مجرتم»



 !.تساهدز تسرد سدح تالامتحا

 ,رهاشم وا و هدرک هدهاشم ار نآ امش هک ییاج دیهاوخب وا زا
 یتسرد و تقد زا امش طیارش نیا رد .دنک جیرشت ناتیارب تسا هدرکن
 اهشیامزآ مامت رد امش هک درادن یموزل ۲.دیوشیم یتفگش راچد وا تانایب

 یاهتفایرد هدیچیپ و زیمآرارسا عوضوم تروص نآ رد اریز ءدیوش قفوم
 نیا یارب رگید یوس زا .دمآی مرد یداع رما کی تروص هب یسح زا جراخ
 هکلب «دیراد زان ناشخرد یاهدادعتسا اب یدارفا هب اهنت هن تانیرمت عون
 و اهتیلباق ات دریگب رارق شزومآ تحت یتدم یارب دیاب مه امش هژوس
 هبرجت هب هنیمز نیا رد یتدم رگا.دنک ادیپ شرتسگ و طسب وا یاهدادعتسا

 یاهدادعتسا نیا زا دارفا رتشیب هک دینک یم هدهاشم «دیزادرپب نیرمت و

 اب دیاب هک دنتسه تردق نیا یاراد دارفا زا یدودعم اهنت «دناهرهبیب یحور

 دوحو ناکما نیا .دننک ادیب دشر و دنوش افوکش هدش یزیرهمانرب تامیلعت

 " هژوس اههد «دینک دروخرب یدادعتسا اب درف هب هکنآ زا لبق امش هک دراد

 دروخرب یدرف اب امش هک ینامز .دیشاب هداد رارق شیامزآ دروم ار یلومعم

 یصاحخ هنیمز رد «هداعلاقراخ یاهدادعتسا عیسو بفیط رد هک دید رک

 یورین و دینک راک و نیرمت هنیمز نامه رد اهنت وا اب «تسا دادعتسا بحاص
 .دیزاسن قرفتم ای فلت رگید یاههنیمز و یفارحنا یاهلاناک رد ار وا

 یسح زا جراخ تاکاردا و مزیتونپیه

 زا سپ هک دیهدب یبیترت و دینک باختنا گنر یبآ پمال کی

 «مجرتم» .دننک یم باختنا ار ۳ ددع ای ۷ ددع دارفا رتشیب ۱

 یاههمانرب قیرط زا .دیرادن ینادنچ هجوت امش هک یتاظحل رد یتح ۲
 زا یهوبنا ...تالحم و اهباتک علاطم مدرم تبحص «ینویزیولت

 د حرش اب عوضوم نیا .دوش یم عمج ناتهاگآرخان ریمض رد تاعالطا
 سا هتفرگ رارق ثحب دروم «هدش ریخست یاهحور» باتک رد طسب
 «مجرتم»



 ۱۳۹ /۰... رد هداعلاقراخ یاه هدي دپ

 لکش) قباطم هژوس .دباتب امش هژوس یناشیپ هب رتشیب نآ رون «ندش نشور

 یالاب رد یلدنص کی یور رب زین امش و دباوخب یتخت یور رب دیاب (۳۶

 . دیوشیم هریخ وا نامشج یور رب تیعضو نیا رد و دیریگب رارق وارس

 هب و هدرک هزوس تروص یور رب نداد ساپ هب عورش طیارش نیا رد

 سپ .دنوشیم رتهتسخ و هتسح هظحل هب هظحل شیاهکلپ هک دینک نیقلت وا

 هک دینک نیقلت وا هب «دندش هتسب وا نامشح هک ینامز رد «نیقلت رارمتسا زا

 و قیمع شباوخ هظحل هب هظحل و هتفر ورف ینیریش باوخ هب وا هظحل نیا رد
 !.دوشیم رتقیمع

 زا رتمک «تسا رودقم هک اجنآ ات دینک تقد دیاب شور نیا رد
 و روبص «دهاز کی هزادنا هب دياب .دینک هدافتسا یمالک تانیقلت

 «دینک تیوقت ار هژوس یناور یاهتردق دیهاوخیم امش .دیشاب راد نتشیوخ
 یوتحم یاهمایپ دینک یعس «وا نامشچ یور رب زکر مت نمض نیاربانب

 مدق هب مدق و جیردن هب .دیزاس لقتنم وا هب ناترکف قیرط زا ار نیقلت بلاطم
 تیاده قیمع یمزینونیه ةسلخ کی تمسهب اروا نداد ساپ کمک اب

 رایسب زکرمت یاهشور زا هدافتسا یارب روزیتونپیه و هزوس تیعسد
 .دنوش یم عقاو رثؤم هداعلاقوف اهشور نیا و تسا

 «مجرتم» ۱



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/۸ ۰

 ساپ کی اجنآ رد و دیریگب رارق هژوس یرانک تمسق رد دعب

 عورش وا رس یالاب زا ار ساپ نیا اینک لامعا وا ندب یور رب یرسارس
 رد. دیهدهمادا شیاهاپ ک ون ات ار نا «یو ندب یور رب روبع زا سپ و هدرک
 هب .دیزاس شعترم و زارد ار ناتیاهتسد ناتشگنا اهساپ نیا ماجنا عقوم
 عطاس اهنآ زا یسیطانفم یژرنا زا تردقرپ ینایرج ییوگ هک یتروص
 کون رد ار ندش رومروم تلاح کی مه امش دوخ یتدم زا سپ .دوشیم
 .دییامرفب هعجارم (۳۵ لکش) هب .درک دیهاوخ ساسحا ناتناتشگنا

<S: SS 
 و مرک
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 کی رد و دیهد رارق هژوس نامشج یور رب ار ناتناتشگنا نآ زا سپ
 مادقا «دناشوپب مه ار یناشیپ و تروص زا یتمسق هک لکش یاهریاد هدودحم

 هب .دنک ادیپ لاقتنا یبوخ هب «یژرنا» ات دینک ینارود یاهساپ ماجنا هب
 . دییامرفب هعحا رم( لکش)

۳۳ 
 "۰ رمتسم تروص هب « دیلوغشم اهساپ نیا ماجنا هب هک لاح نامه رد



 ۱6۱ /۰.. رد هداعلاقراخ یاههدیدپ

 یعس. .دیزادرپپ زین وا هسلخ ندش قیمع هنیمز رد یمالک تانیقلت نایب
 دیک

 یرتقیمع باوخ رد ار وا شیوخ یزغم و یرکف تردق و زکر مت قیرط زا

 یهاگ و دیهد همادا زین یرسارس یاهساپ ماجنا هب لاح نیع رد و. دهد

 یاهساپ ماجنا هب وا بلق یولج رد «تروصورس یور زا اهتسد روبع زا سب

 سامت هزوس ندب اب امش یاهتسد دینک تقد . .دیزادرپب یاهریاد
 دیک ادیب

 امش یاهاهتسد هک ینامز. دنشاب هتشاد هلصاف وا دبلاک زا یرتمیتناس دنح و

 فک هب فیفخ هبرض کی هظحل دنچره «دندش کیدزن وا یاهاپ کون هب

 یاهساپ یارحا هب اهراب و اهراب طیارش نیا رد .دینک دراو شیاهاپ

 . دیزادرپب یرساترس

 نتمطم هکنآ زا سپ و دیهد ماجنا هقیقد هد تدم هب ار اهساپ نیا

 ماجنا هپ ؛دراد رارق قیمع رایسب یمزیتونپیه هسلخ کی رد هژوس دیدش

 .دیزادرپب یسح زا جراخ یاهتردق هنیمز رد شیامزآ
 زا هدمآ تسدب جیاتن هک دشابن دروم نیا رد دیک أت هب یزاین دیاش

 رارف

 یارجا و ماجنا .دنتسه ینیبشیپ لباقریغ و عونتم «تحص و تقد ظاحل
 دیفم و هدنزارب نادنج هنحص یور رب شیامن و یشزومآ فادها یارب اهنآ
 زا دناوتیم هناتسود و یگ داوناخ کچوک تاسلج رد سکعرب اما .تسین
 نیا زا رتشیب یاهمانرب چیه دیاش .دشاب رادروخرب یدایز ییاریگ و تیباذج
 ةرطاخ و ینارذگ تقو «یمرگ رس هبنج امش ناتسود و نانامهیم یارب
 فرگش و هتخانشان یاهتردق هرابرد تروص نیا هب هک دشاب هتشادن شوخ

 . دیزادرپب هبرجت و یسررب هب یمدآ نورد



 یمزیتونپیه یاههزوس ندرک رادیب ةوحن
 رد مدرم هماع هک یمزیتونپیه باوخ ای هسلخ یاهتمسف زا یکی

 باوخ زا ندش رادیب «دنهدیم ناشن ار ینارگن نازیم نیرتشیب نآ دروم
 هدش اعدا اهنآ رد هک دنراد دوحو یرایسب یاهناتساد .تسا یمزیتونپیه

 تالکشم اب وا ندرک رادیب عقوم رد و هدرک باوخ ار یاهژوس یروزیتونپیه
 کشزپ کی دناهدش روبجم نایفارطا هک یدح ات «تسا هدش هحاوم یدایز

 هک تسا نیا تقیقح اما .دننک رضاح هژوس رس یالاب رب ار روزیتونپیه
 رادیب هنیمز رد تردن هب «دنراد ییانشآ مزیتونپیه اب هک یناسک ًالومعم
 .دنوشیم هحاوم لاکشا اب دوخ هزوس ندرک

 عقاو رد و دریگ یم لکش یلک نایرج کی رد زونپیه هک اجنآ زا

 نیاربانب دوشیم وا یمزیتونپیه باوخ ببس هک تسا هژوس یریذپ نیقلت
 نتفر نیب زا و ندش رادیب رب دناوتیم زونپیه تیعضو رد تلاح نیا دیدشت
 دربراک «لالتخا نیا شیادیپ تلع اذل .ددرگ عقاو رثزم مه زونپیه راثآ

 رادیب یاهشور زا یخرب زا تسردان هدافتسا ای طلغ یاهکینکت زا یضعب

 .تسا اهروزیتونپیه زا یهورگ طسوت باوخ زا درک
 دربراک نایرح رد هک ماهدرک هدهاشم ار ییاهروزیتونپیه اهراب نم

 یلو دناهدرک باوخ ار هژوس ینالوط تدم زا سپ «دنک یاهشور زا یخرب
 رانک رد ندز نکشب کی اب «دناهتشاد ار وا ندرک رادیب دصق هک ینامز رد

 اهراب نم ؟دنزاس رادیب ار وا دناهتساوخیم هوش رادیب نامرف و هژوس شوگ
 اوه هب یلدنص یور رب شیاج زا ناهگ ان هژوس هک ماهدید ییاهتلاح نینچ رد

 یدیدش سرت «نشحخ یاهکینکت هنوگ نیا دربراک ًاملسم .تسا هدیرپ

 .دنرو ایم دوحو هب هروس رد ار ندش رادیب یارب



 ۱۳ / ...ندرک رادیب ةوحن

 زا تواقتم ای فراعتمریغ تلاح کی مزیتونپیه هک تسا نآ تقیتح

 نیا شیادیپ ثعاب باوخ هک روطنامه «دروآیم دوجو هب درف رد ار یهاگآ

 کی زا نشخ و یناهگ ان تروص هب ار امش رفن کی رگ .دوشیم تیعضو
 رد ًاملسم ؟ دینک یم ادیپ یساسحا هچ دنک رادیب قیمع و نیریش بار

 نیاربانب .تسا قداص عوضوم نیمه مه یمزیتونپیه باوخ زا ندش رادیب
 زا و دریگب تروص یجیردت روط هب دیاب یهاگ آنادیم رد یرییغت هنوگ 7

 .دوش زارتحا یناهگ ان تارییغت

 «دینک ېم مزیتونپیه ماگ هب ماگ ار هژوس یمارآ و تناتم اب امش رگا

 نیا رد ًاملسم .دیربب هرهب اهشور نیمه زا دیاب مه وا ندرک رادیب یارب

 هتشاد دای هب هشیمه .دینک یمن دروخرب یلکشم نیرتکچوک اب امش طیارش
 باذج و بوخ ردقنآ دیاب امش «لوئسم روزیتونپیه کی ناونع هب «دیشاب
 هب هک دشاب ینامز زا رتهب وا یحور عضو هک دینک رادیب باوخ زا ار هژوس
 نیا رد هک یتاکن مامت هب امش تسا هتسیاش نیارباتب .تسا هتفر باوخ

 . دییامرفب هجوت « دنوشیم هیصوت باتک
 راثآ ادتبا «دینک رادیب باوخ زا ار هژوس دیتفرگ میمصت هک ینامز

 باوخ کی دروم رد و دیربب نیب زا دیاهدرک ءاقلا وا هب هک ار یتانیقلت مامت

 : دییامرفب لمع ریز تروص هب سپس. دینک نیقلت اهراب وا هب نیریش و تحار
 ...منک رادیب باوخ زا ار امش مراد دصق نم رگید هظحل دنچ ات»

 ... دیتسه لاحرس و داش الماک هک دینک یم ساسحا ندش رادیب زا سپ امش

 و بوح الماک ...تسا هتفر نیب زا امش یگتسخ و هدش سکالیر الماک
 نایب زا سپ ...مرامشیم جنپ ات کی زا مارآ ی لیخ نم الاح ...دیتسه لاحرس

 ...جنپ ددع هب هک ینامز ات ...دیوشیم رتلاحرس و رترادیب یر ی

 رادیب زا سپ ...دوب دیهاوخ لاحرس و رادیب هلماک امش هظحل نآ رد ...مسرب

 کی امش ...دیتسه لاحرس و داش الماک هک تفگ دیهاوخ نم هب ندش

 «ندش رادیب زا سپ ...دیاهدرک هبرجت ار شخبشمارآ و تحار رایسب باوخ



 ..دوب دیهاوخ رتباداش یلیخ و دینک یم بسک یرتشیب کر حت و ورین

 راپ هپ ...مرامشب امش یارب جنپ ات کی زا مهاوخیم الاح نم «بوخ یلیخ
 هب امش ...دیوشیم رترایشه و رترادیب امش هرامش ره اب هک دیشاب هتشاد

 امش ...مدیسر جنپ ددع هب نم هک یتقو ...دیوشیم رادیب یتحار و یمارآ

 زا امش ات مرامشیم یمارآ هب نم ...دوب دیهاوخ لاحرس و رادیب الماک
 ...هس ... دیاهدرک ندش رادیب هب عورش امش ...ود کی ...دیوش رادیب باوخ

 دیراد زاین دینک یم ساسحا امش ...دنوشیم زاب رگیدکی زا امش نامشچ
 ,دینک نوریب دوخ نت زا ار یگتسخ «دیشکب ار ناتدوخ تالضع هک

 و رادیب ًالماک ...دیتسه رادیب الماک نونکا ...جنپ !دیوش رادیب ...راهچ

 «. دیراد یبوخ یلیخ ساسحا نالا ... دیتسه رایشه

 زاب رگیدکی زا یمارآ هب ار شنامشچ تانیقلت نیا ریثأت تحت هژوس
 و تیاضر «دنخبل کی اب «شیاپ و تسد نداد شک زا سپ و دنک یم
 .دهدیم ناشن ار شدوخ یلاحشوح

 یمزیتونپیه باوخ زا ندش رادیب نایرج هک دیاهدش هجوتم ًامتح
 هک دیشاب هتشاد هجوت «رگید یوس زا .دریگ یم تروص دنک و هتسهآ ردقج

 نایب رد مهم هتکن .دیزاس هدامآ لبق زا ار وا دیاب هژوس ندرک رادیب یارب

 ماگ هب ماگ و یجیردت نایرج هنوگج هکنیا ینعی «تسا امش لمع هوحن

 هب هک دراد تیمها مه عوضوم نیا ًانمض .دینک تیاده ار هژوس ندرک رادیب

 دهاوخ تحار و داش الماک «یرادیب زا سپ هک دینک نیقلت هژوس هب تاعفد
 ؛دینک هدافتسا باوخ زا هژوس ندرک رادیب یارب شور نیا زا امش رگا .دوب
 طیارش نیا رد ...دوب دهاوخ یتحاران نودب و لاحرس ندش رادیب زا سپ وا

 رطاخ رد یندشن شومارف و هوکشرپ هرطاخ کی دننامه یمزیتونپیه باوخ
 .دنام دهاوخ وا

 زا هزوس ندرک ادیب ةوحن درومرد دیهدب هزاجا تمسق نیا نایاپ رد
 رادیب رید اب یمزیتونپیه هژوس زگر ه .مینکب یلک یریگ هجیتن کی باوخ



 ۱٤۵ / ...ندرک رادیب ةوحن

 اش رگ -.دش دهان هرطاخم اب شم راچد یز و او
 اهر شدوخ لاحهب قیمع ةسلخ کی رد یتح ار یمزیتونپه ؛ژوس ی

 زا و دراو یعیبط باوخهب یمزیتونپیه ةسلخ زا یهاتوک تدم زا سپ دی

 یلومعم باوخ زا دادمایره هک دوشیم رادیب یتروص نامههب باو نیا



 مهد شخب
2۰ 

 مزیتونپیه یروئت هب یلامجا هاگن

 دربراک یاهشور یریگارف یارب نونکات هک ییاهششوک اب

 امش زا لاؤس نیا عمج کی رد هک دراد دوجو ناکما نیا هشیمه ...؟تسیح
۴ 

 دوس

 و لهس میتونه یریگارف هچرگا» :تسا دقتمم !تنبنیوک
 .تسا تخس و لکشم نآ تیهام هیجوت و ییاسانش رد ثحب یلو تسا ناسآ

 دیآیم دیدپ امش یارب ناکما نیا مزیتوپنیه دربراک و یروئت رب طلست اب
 رادیب ای مزیتونپیه ار یاهزوس قرب دیلک کی لصو و عطق تعرس هب هک

 تیهام زا هعماج دارفا زا یمیظع تیرثکا هک روطنامه یلو " دینک
 هرابرد یدایز بلاطم مه اهروزیتونپیه بلغا «دنرادن یهاگ آ هتسیرتکلا

 ؟تسیچ مزیتونپیه ؟ تسیچ هتسیرتکلا یتسار  دننادیمن مزیتونپیه
 یتاداقتعا و نامیا تردق هب تسا رتهب لاؤس نیا هب ییوگباوج یارب

 ار ام یگ دنز هکر حم هوق عقاو رد و مینک یم یگ دنز اهنآ اب هک ميزادرپب

 ار نامدوخ یدوجو هراصع ای هصالخ میهاوخب رگا .دنهدیم لیکشت
 ام راکفا اریز «تسام یاهرواب و راکفا نامه دیدرت نودب «مینک صخشم
 نیا ...میوش تیاده یصاخ تهج هب هرمزور یگ دنز رد ام ات دنوشیم ثعاب
 صخشم ار نآ «نم» هاو اب هک دنتسه یصاخ تیصخش هدنزاس راکفا

۱۰ Collin Bennet 

 یباتک رد «ناکدوک مزیتونپیه یاههار و مزیتونپیه عیرس یاهشور»۲
 رس قیرط زا و همجرت هناگادج عبنم ود زا مجرتم طسوت مان نیمه
 «مجرتم» .تسا هدش رشتنم سیو شخپ و رشن
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 ات یطیحم طیارش ریثأت تحت تحت ام راکفا و دیاقع زا یرایسب ها مي ی
 ام تایبرحت و تالیصحت و دناهدش لعناد ام یتیصخش حوطس نیرتقرع

 تهج نآ زا هدش لخاد هژاو . .دناهدرک کمک اهنآ لیمکت هب یگدنز رر

 یوری و تردق .دهدیم ناشن ار نومضم نیا یبوخ هب هک هدیدرگ بانا
 لقتنم دوخ اب هک یفطاع راب و اهنآ رارکت «دیاقع زا یخرب هکر حر

 نامز رذگ ر د .دراد ریثأت ام ندب یور رب اهنآ رارقتسا و بذج رد «دننکيم

 و دنیآیمرد ام راکفا و دیاقع زا یئزج تروص هب دیدج یاهتفایرد نی
 هب دیاقع نیا .دنزاسیم ار ام یاههدقع و تی

 روط هب و دناهدش طبض ای کح ام یبصع متسیس رد هتخانشان تروص

 ات مینک ششوک دیاب ام .دنروآیم دوجو هب ار ییاهلمعلاسکع هاگ آدوشان
 «تسین یاهداس راک اهنآ لیدعت و رییغت .مینادب اهنآ هرابرد یرتشیب بلاطم

 داجیا یارب لالدتسا و میلس لقع کمک هب و لدج و ثحب اب میناوتیمن ام
 و لامعا هلسلس کی رد اهنآ اریز «میوش قفوم اهنآ رد ینارییغت
 حالطصا اب ار اهنآ میهاوخب رگا .دناهتفرگ لکش راک دوخ یلاهمعلاسکع

 یاهدع تروص هب ام یناور یبصع متسیس رد «مینک صخشم کیژولوکیسپ
 دیاقع نیا مییوگب میناوتیم رگید نایب هب .دناهدمآرد یطرش یاهسکلفر زا

 !.دناهدرک مزیتونپیه ار ام نهذ و رکف راکفا و

 رد هک تسا ینهذ لدج و ثحب لباقریغ تیعضو کی مه مزیتونپیه

 دروم لقع لرتنک زا رذگ نودب «دوش هثارا هژوس هب هک ییلطم و هدیقع ره نا

 رد ام یبصع متسیس دیآیم رظن هب هک یتروص هب «دریگ یم رارق هژوس لوب
 ۱.تسا هدش یطرش طیارش نیا

 قمع رد و هدرک مزیتونپیه ار یدرف امش هک دینک روصت لاتم یارب

 سس
 ةرابرد لدتسم و حورشم روط هب «نیون یملع مزیتونپیه» ن

 یاهدربراک و اهیروئت» بتک رد .تسا هدش ثحب مزینونپیه ت

 یکشزپنادند و یکشزپ مزینونپیه : و «دنلتراه مزیتونپیه» «مزیتخیم
 «مجرتم» .دراد درو تن نا نو یار یلاطق هد دلت
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 ننتکل راجد «ندش رادیب زا سپ هک دیاهدرک نیقلت وا هب ییسانم

 تنکل راجد وا ؟ دتفایم یقاقتا هج وا ندش رادیب زا سپ .دوشیم

 !دوشیم

 یگچاهتسد و یتحاران راچد تیعضو نیا اب ههجاوم زا سپ وا ًاملسم
 ,دوب یتقوم هدیدپ نیا هک دیدرک عناق ار وا امش هکنآ زا سپ یلو .دد یم
 ار رکف نیا امش یمزیتونپیه هسلخ رد و تسا هدمآ دوجو هب نیقلت رثآ رب و

 دناوت یم وا یتحار و تعرس هب التف «دباهتشاک وا نهد رد ار هدیقع

 یرایسب رد .دنک دازآ ای اهر ازبیسآ ای رگناریو رکف نیا رش زا ار شدوخ
 هک تعانش ار یراکفا و دیاقع ساسا و تلع یدرف هکنآ زا سپ دراوم را

 و راثآ«دیآ دوجو هب یتداع ای یراتفر تسردان یاهوگلا وا رد دناهدش ثعاب

 نابز

 نابر

 یواکناور رد تعضو نیا .دندنبیم رب تخر وا دوجو زا مه اهنآ تایعبت
 ًاقیمع راکفا و دیاقع نیا رگا یلو .دراد اپرید و انشآ ییامیس زین یدیورف

 تواضق زا دادمتسا و لدح و ثحب اب «دنشاب هتفرگ لکش یدرف دوحو رد

 ار اهنآ شحبنایز راثآ و تساخرب هزرابم هب اهنآ اب ناوتیمن مه میلس لقع
 ینهذ حوطس نیرتقیمع رد راکفا و دیاقع نیا تروص نیا رد '.درب نیب زا

 هب اهنآ زا ام هک درادن یسرتسد اهنآ هب هدارا رگید و دندرگ یم رقتسم
 نیمه هباشم .مینک یم دای تداع ای هناهاگ ادوخان یاهلمعلا سکع ناوتع
 تنکل هنیمز رد یطرش ساکعنا کی مزیتونپیه طیارش رد الاب لاثم رد «لمع

 هدمآ دیدپ یراتفگ زورو کی نآ رثا رب و هتفرگ لکش ام دوجو رد نابز
 ها

 د ملاس الماک ناسنا کی رد ار نایزتنکل عوضوم دیهدب هزاجا الاح
 .تسا نابز تنکل راچد یدرف دینک ضرف .میهد رارق یسررب دروم یعیبط

 ۲ و یتوص یاهرات هک میروایم یکشزپ یفاک لیالد وا یارب ام

 یاهحور» باتک رد «ییادزنامرآ» و «ییازنامرآ» مهم رایسب هنیمز رد .۱

 «مجرتم» .دراد دوجو یدایز بلاطم «هدش ریخست
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 ای یبصع هبنج ًالماک وا نابز تنکل و تسا یمیبط و ملاسلماک یو مر
 تلاح نیا دناوتیم یگ داس هب دهاوخب رگ هک ميیوگ یم واهب دراد ین
 یلو دوشن تنکل راچد مالک رد رگید هک میهاوخیم از ام ۱۳ ار

 یگتفرگ «دنک ششوک و یعس نابز تنکل زا زارتحا یارب رتشی هر
 تنکل هب تداع ای هدیقع هک تسا نآ تلع. دوش ىم رايو وا نابز

 یارب «هدارا تردق» اب نآ زا ییاهر هک ۱۳

 .تسین نکمم وا

 هب مزیتونپیه هلیسو هب هک نآ زا یلکش اب نابزتنکل عون نیا نیب ایآ
 ساسا و هشير رد ًاعطق ؟ دراد دوحو یتوأفت دوشیم داجیا یعونصم تروص

 هب تلاح نیا «یمزیتونپیه نابز تنکل رد .تسین یتوافت تلاح ود نیا نيب

 «رگید لکش رد هک یلاح رد «دوشیم ءاقلا درف هب یناهگان تروص

 .دنروآیم دیدپ ار تداع نیا یک دوک نارود ثداوح و یگ دنز تانایرح

 و هبرجت زا زارد نایلاس هک ار هچنآ دییامرفیم هدهاشم بیترت نیا هب
 تدم رد مزیتونپیه قیرط زا «دروآ دوجو هب ام نهذ رد دناوتیم هثداح

 میظع تردق هب دیناوتیم لاثم نیا اب .دیسر نآ هب ناوتیم یهاتوک رایسب

 . دیربب یپ مزینونپیه

 یارب شور کی هکلب «درادن ییاروام و ییوداح تردق مزیئونپیه
 رثا نهذ رد یتروصنامه هب هک تسا یراتفر یاهوگلا یاقلا و داجیا

 تعرس ای رثا یلو «دوشیم عقاو رثزم یگ دنز یداع نایرج هک . دراذگ یم

 تسا رتشیب یلیخ نآریثأ
 کی ایآ ؟تسیچ مزیت سیا یک

 مزیتونپه درف رهاظ هتبلا .تسین باوخ مزیتونيه ًاعلسم ؟تس تسا باوخ عون

 ام رگید یوس زا .دراد ییاهتهابش تسا باوخ لاح رد هک یدرف هپ

 یلو «مینک یم هدافتسا باوخ هژاو زا اهراب و اهراب مزیتونپیه شیادیپ کرب

 ...و نتفر هار .تواضق «تبحص ناکما رکفت تردق رب هوالع مزیتونپمه 2"
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 روزیونپیه یاهتبحص- یصاخ عوضوم یور رب هزوس رکف .دراد دوجو

 یفطاع طابترا روزیتونپیه درف و وا نیب و دنک یم یاهاعلاقوف زکر مت

 .مینک یمن هدهاشم ار نا ریظن باوخ تلاح رد هک دوشیم رارقرب یصاخ

 هدش هئارا یدایز رایسب فیراعت یمزیتونپیه تلاح ای هدیدپ یارب

 تلاح کی مزیتونپیه» .مینک یم فیرعت ریز تروص هب ار نآ ام .تسا

 شیازفا هداعلاقوف هزوس یهاگآ و یرایشه نآ رد هک تسا یدارا ییاقلا

 طسوت هک دنک یم زکر مت یبلاطم یور رب ًاتدمع یهاگ آ نیا .دباییم

 دشاب دیدش رایسب زکرمت نیا رگا «.دوشیم هئارا وا هب دوزینونپه

 هدهاشم مسیلوبمانموس تلاح ای قیمع رایسب زونپیه رد هک روطنامه

 و عیاقو را یاهرطاخ نیرتکچوک ندش رادیب زا سپ هژوس ًالومعم ۔دوش یم

 .درادن مژیتونپیه نامز ثداوح

 هدوب هارمه زکر مت قوف اب هک تسا نهذ زا یصاخ تلاح مزیتونپیه

 ای تاداع زا یخرب نآ قیرط زا ناوتیم هک دراد ار تیلباق و تردق نیا و

 کح یدرف یبصع متسیس رد ندش یطرش تروص هب ار یراتفر یاهوگلا

 «رتعیرس و رتهب یریگ ارف یارب ام «شزومآ نایرج رد مینادیم ام همه .درک

 یریگارف دنور ات میزاسیم فوطعم یشزومآ بلاطم یور رب یدایز زکر مت

 جوت حطس ؛تروص نیمه هب ام مه مزیتونپیه طیارش رد .دریگ تروص رتهب

 یریگ ارف تردق نآ رد هک میسرب یحطس هب ات میربیم الاب ار دوخ زکر مت و
 .دسریم دوخ جوا هب ام رکف و نهذ



 مهدزای شخب

 اهباوج و تالاوس

 مزیتونپیه اب طابترا رد دارفا الومعم و مياهتخادرپ ثحب هب اهنآ فارطا رد

 دیناوتیم رتهب امش یمومع عماجم رد بیترت نیا هب .دننک یم حرط ار اهنآ

 .دیوش رهاظ

 ؟ دنرب ذپ مزیتونپیه هعماج دارفا زا دصرد دنچ

 مه ریذپ مزیتونپیه « دشاب یعیبط و ملاس یلقع یاوق ظاحل زا هک ره

 و دنوش یم مزیئونپیه تعرس هب هبرحت نیلوا رد یتح دارفا زا یخرب .تسه

 طسوت یتح و عونتم یاهکینکت اب اهراب هک دیراد زاین رگید یاهدع
 نازیم دوجو نیا اب .دنریگب رارق ءاقلا و هبرجتدروم فلتخم یاهروزینوپنیه
 تیلباق و دادعتسا نیا دارفا زا یاهدع .تسا توافتم دارفا نیا رد هسلخ قمع

 و دنسرب یتسیلوبمانموس حطس رد قیمع ةسلخ کی هب دنناوتیم هک دنراد ار
 یهورگ هک یلاح رد« دننک تفایرد ار یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت یبوخ هب
 .دنسریم ینالضع دامجنا ای یسپلاتاک هلحرم هب رثک ادح رگید

 ره زا یرشب عماوج هیلک رد «مینزب فرح ماقرا و دادعا نابز هب گا
 و دسرب یتسیلوبمانموس حطس هب هک دراد ار دادعتسا نیا رفن کی رفن جنب

 هسلج نیلوا رد یتح ار مزیتونپیه لحارم نیرتقیمع هب ندیسر رد تیلباق نی
 هتفخ دادعتسا «مینک نیرمت اهتدم هعماج دارفا زا یهورگ اپ رگ. دهد نان

 ناکما یرتشیب یلیخ هدع بیترت نیا هب و دوشیم روراب و هدش راب اهن
 رد تفرشیپ .دننک ادیپ یسرتسد یمزیتونپیه حوطس هب هک دنبایی



 ۳۳ دارفا زا یخرب .تساههتشر ریاس رد تراهم بسک دننام مزیتونپیه

 رادمتسا ءاهشزرو زا یضعب رد تفرشیپ ای اهرنه زا یاهراپ یریگ ارف

 تفرشیپ دنناوتیم یشوک تخس اب هیقب هک یلاح رد «دنراد هداعلاقراخ

 ؛مولع یاههتشر مامت دننام زین مزیتونپیه رد .دنهد ناشن دوخ زا ار یطسوتم

 نیا یلاعت و تفرشیپ رد یدایز شقن نیرمت و راکتشپ «اهشزرو و اهرنه
 .دنک یم

 ؟ دراد یدایز دارا تردق روزیتونپیه ایآ

 ر

 هک تسا ینارود و یتسرپموهوم و تلاهج نارود راگ دای لاؤس نیا

 یاهورین و اهتردق عاونا اب ار هدیدپ نیا یملعریغ یاهروزیتونپیه زا یخرب
dl»۰ ۰ و ۰۰ ۰ ۰  

 یفرعم اهزغم دربن ای گنج ار مزیتونپیه و دنتسنادیم طوبرم هتخانشان
 روزیتونپیه هب هن و دراد یگتسب هدارا تردق هب هن مزیتونپیه .دندرک یم
 رگید یوس را .فیعص هدارا بحاص مزینونپیه هزوس و یوق هدارا یاراد

 زا سکعرب .دوشیمن مه هژوس هدارا تردق فیعضت ببس ندش مزیتونپیه

 تردق تیوقت نآ هب هک تفای تسد یطیارش هب ناوتیم مزیتونپیه قیرط
 ۳ ۰ 2 ۳ 

 تروص هب و هدرک یریگ میمصت رتهب دناوتیم درف و دوشیم هتفگ مه هدارا

 .دنک بسک یرتشیب سفن هب دامتعا و دنک زکر مت یرتقیمع

 مزیتونپیه یوق ةدارا یاراد دارفا زا رتدوز فیعض دارا بحاص دارفا ایآ

 ؟ دنوشیم

 ؟دسرم یاهیدنبهقبط رد هک ییاهنآ یلو !هن هژوس دروم رد ًاموزل

 دورینونپیه کی دننا اوتیم رتهب «دنیآیم باسح هب زرابم ای محاهم یدارفا
 کج

 «دوشیم هتسناد فیعض یدارفا دارا رگید یوس زا .دنوش قفوم
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 هژوس هن دارفا نیا .دنک بیقعت یبوخ هب ار یرکف نایرج کی دنناوتیمن

 . دنوشب یقفوم روزیتونپیه دنناوتیم هن و دنتسه یبوخ یمزیتونیه
 هژوس کی یارب یرثوم لماع ناوارف شوه دنچره «نیا رب هوالع

 ندش مزیتونپه دوجو نیا اب «دیآیم رامش هب ندش یمزیتونپیه بوخ

 دنناوتیم یتاساسحا دارفا .تسین ناوارف دادعتسا و شوه هناشن هشیمه

 یاهزیگنا هک یدراوم رد اریز «دنشاب ندش مزیتونپیه یارب یبوخ یاههژ 8
 . دنهدیم ناشن دوخ زا یرتشیب تیساسح اهنآ«دشاب حرطم

 ؟ درک مزیتونپیه شلیم فالخرب ار یدرف ناوت یم ایآ

 یدارفا تلاح نآ و دراد دوحو ءانثتسا کی دروم نیا رد یلو !هن

 هک یاهیرظن نیرتمهم .دنوش مزیتونپیه دنهاوخیمن سرت یور زا هک تسا
 .تسا « روتومو دیا ةيرظن»«درک هیکت نآ هب ناوتیم مزیتونپیه داجیا رد

 هب دياب درف «یمزیتونپیه هدیدپ ققحت یارب هیرظن نیا ساسارب

 یاههزیگنا و تیباذج زا رکفت نیا وا دزن ردقره .دنک رکف ندش مزیتونپیه
 رظن هب یهاگ .دوشیم مزیتونپیه رتهب و رتدوز «دشاب رادروخرب یرتشیب

 هدش مزیتونپیه هدارا و هزیگنا نتشاد نودب و یقافتا تروص هب یدرف دیایم

 میوشیم هجوتم «مینک یسررب و قیقحت یبوخ هب مه دراوم نیا رد رگا.تسا
 .تسا هتشاد دوجو دارفا هنوگ نیا رد هناهاگ ادوخان هزیگنا و لیامت کی هک

 ؟درک مزیتونپیه ار یدرف ندناسرت اب ناوت یم ایآ

 راک میناونًدابم هک میسرتب رگا مینادیم ام .دراوم زا یخرب رد «یلب

 نیا هب .تسا نیقلت نیناوق زا یکی هک نومضم نیا . دباییم شیازفا «میرو
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 ینهذ ریوصت نوچ هک دریگب رارق هیجوت و ریسفت دروم دناوتیم تروص

 لامتحا نیا رتشیب نیاربانب «هتفرگ لکش ام نهذ رد یناوتان و تسکش
 ایا رد .مینک ینیع ریوصت هب لیدبت ار ینهذ ریوصت نیا ام هک دراد دوجو
 تسکش رکف یتح هاگ ًادوخان روط هب رگا هک مینک یمهراشا مهم هتکن نیا هب
 بجوم دناوتن تسا نکمم هناهاگ آ رکفت تردق تروص نیا رد «ميريذپب ار

 لیکشت ار نیقلت نیناوق نیرتیساسا زا یکی نومضم نیا .دوشب ام تیقفوم
 هشیمه رکفت «دنشاب لباقت و ضراعت رد هدارا و رکفت هک ینامز - دهدیم

 .دوشیم زوریپ

 روزیتونپیه هداعلاقراخ یاهتیلباف ای ییوداح تردق زا هک یدرف

 ندش مزیتونپیه هب دوخ هاگ آدوخان رد ساره و میب اب هظحل ره «دسرتیم
 ادیپ تیعقاو تروص یناهگ ان روط هب ینهذ ریوصت نیا .دشیدنایم یناهگ ان

 .دوشیم مزیتونپیه درف و هدرک
 هنوگچ دوشیم مولعم نآ یط هک هدرک نایب ار یلاثم روالف یندیس

 مزیتونپیه یناهگان شیادیپ یارب نایرج نیا زا یشیامن یاهروزیتونپیه
 هب ار دیدش یریذپ نیقلت تلاح کی « دیدش تشحو وا رظن هب .دنرب یم هرهب
 یمزیتونپیه هسلخ کی هب دناوتیم تعرس هب هک دروآیم دوخ لابند

 ریثأت تحت یدارفا ای درف هکنآ زا سپ گرزب تاسلج رد .دماجنایب

 دارفا « دندش مزیتونپیه هداعلاقراخ یژرنا اب یروزیتونپیه ییوداج یاهتردق

 هک دنوشیم یدایز تشحو و سرت راچد نایرج نیا روصت اب رتریذپ نیقلت

 نیا رد .دوشیم هدناوخ یتحار هب اهنآ یامیس زا یجیگ و تهب تلاح نیا

 دارفا نیا نایفارطا و دیوجیم ار یاهزات یاههژوس روزیتونپیه طیارش

 «یسرتیمن رگ ۱» ناونع اب ار دارفا نیا یگز مشوخ یارب مه هدیسرت تدشب
 ار دوخ هک یلاح رد اههژوس نیا .دننک یم قیوشت هنحص یور رب نتفر هب
 هسلج همین تلاح اب . دننک یم ساسحا «هتخانشان یاهورین» نیا ریثأت تحت

 دوضح طیارش رد یری ذپ نیقلت بیترت نیا هب .دنراذگ یم یاپ هنحص یور هب
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 راکش کی «روزینونپیه یوس زا یمزیتونپیه تانیقلت میفتسم هئارا و عمج ر د

 نيا دناوت یم یبوخ هب روزینونپیه . .دزاسیم مهارف وا یارب ار عیرس و هداس

 زا نانجنآ هژوس نورد دنادیم یبوخ هب وا .دناوخب وا یامیس زا ار بلاطم

 سا یاهو ا روس نیک کهنه نا

 روژیتونپیه .دوش تحار و دازآ راوگان تیعضو نیا زا ندش زی
 همتاخ دوخ راک هب رتهب و رتشیب ےہ یاهبداج اب و تافیرشت اب دنک یم شش

 :دنک یم مادقا تروص نياهب نیاربانب . دهد

 لس

 Jl ۳۷ لکش

 هبل رد و دوریم ولج هب سفن هب )0۳ «راقو اب روزیئونپیه

 هتشاذگن هنحص یور رب ار ماگ نیلوا وا زونه . دیآیم هژوس لابقتسا هب هنحص

 هزوس رس تشپ رد ار نآ و .دنک یم زارد ار دوخ تسار تسد روزیتونپیه هک

 سپ .دزاسیم ماهبا و یجیگ راچد رتشیب ار هژوس تکر ح نیا. دهد یم رارف
 راشف اب .دریگ یم رارق وا هناچ یور رب مه روزیتونپیه پچ تسد یاهظحل زا ۱

 «دریگ یم تروص نایچاشامت مشچ زا ناهنپ هک - اهتسد نداد ناکت و نداد

 یناسنا ریسا ار دوخ هزوس .دیآیم دیدی هزوس رد یجیگ ساسحا یعون



 مزیتونپیه فراعملا هریاد ۸ ٩

 روصت نیا و هدرک ساسحا دودحمان یاهتردق اب ییوداح
 دیدپ وا یارب

 لکش) .دوشیم مزیتونپیه و هدش وا روهقم رگید هظحل دنچ ات هک دیآیم

 امش! دییاوخب دوز !دیباوخب» دایرف اب داتسا ای روسفورپ هظحل نیا رد ( ۴۷

 الاب تمس هب هزوس نامشچ هک دوشیم ثعاب «! دیوریم باوخ هب روف

 . دور ورف قیمع یمزیتونپیه باوخ کی هب وا و هدیخرح

 رد ناوتیم نآ کمک هب هک دراد هراشا یرگید یشور هب روالف

 ار یدرف «دایز تشحو و سرت داجیا طیارش رد «یهاتوک رایسب تدم

 هژوس هجوت یناهگ ان تروص هب دیاب فده هب ندیسر یارب .درک مزیتونپیه

 نیا رد .دوشن بلج مه یصاخ مسج هب وا هجوت هک یروط هب درک بلح ار

 نایلرب هعطق کی ای دادم کون دننام کچوک مسج کی دیاب طیارش

 تسا روبجم هک تفگ وا هب و تفرگ وا نامشچ لباقم رد ار کجوک

 تقو و شمارآ هژوس رگ | هتبلا .دنک بیقعت ار مسج نیا دنت ای دنک تاکرح
 نیا ماجنا یارب یرابحا هک دسرب هجیتن نیا هب دناوتیم «دشاب هتشاد یفاک

 تحت ار یو و هدادن ناما و تصرف وا هب دیاب روزیتونپیه یلو .درادن راک

 رگید امش» :دیوگب و دهد رارق عونتم و یلاوتم تانیقلت زا ینارابمب ریثأت

 یرگید یاج هجوتم و دینادرگب ینارون هطقن نیا زا ار ناتنامشج دیناوتیمن

 الماک امش ...دینک تیعبت مسج نیا تاکرح زا دیروبجم امش ...دیزاسب

آ تردق ربارب رد دیناوتیمن امش ...دیاهتفرگ رارق مسج نیا ریثأت تحت
 ن

ار ینارون هطقن نآ دیاب روزیتونپیه نامز نیا رد «...دینک تمواقم
 تاهج رد 

س نامشح تشگنا ود اب ناهگان نایاپ رد و دهد تکرح فلتخم
 ار هژو

 یلو «دیتسه لماک یرایشه تلاح رد امش» هک دنک مالعا وا هب و ددنبب

 هپ رد هژوس بیترت نیا هب .«دینک زاب رگیدکی زا ار ناتنامشچ دیناوتیمن

 .دریگ یم رارق یمزیتونپیه هسلخ کی لوا

یاهروزیتونپیه یلو «دنتسه رئوم و باذح اهشور نیا هکنآ دوجو اب
 

 کیتارکرد ريغ ییاهشور اریز «دننک یمن هیصوت ار اهنآ دربراک نردم
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 ییاهورین هک دننک یم اقلا هزوس نهذ رد ار نظ نیا ًانمض و ری

 دیاب فیرش روزیتونپیه ره .دراد دوجو روزیتونپیه رد ییوداح و هتخایشاز

 «درف هزاحا و تیاضر نودب هک دنادب دوخ راک نوناق هدام نیلوا ار هتکن نیا

 .دنکن مزیتونیپه ار وا

 یقالخاریغ یاهراک ماجنا هب روبجم ار هژوس دناوتیم روزیتونپیه ایآ
 ؟دنک

 دنیوگ یم و هداد یفنم باوح لاؤس نیا هب نردم نیفلؤم مامت

 «دراوم زا یرایسب رد .دنک یمن لیدبت یرگید درف هب ار ناسنا مزیتونپیه

 یقالخا نیزاوم هب تبسن و رتراک هظفاحم مزیتونپیه طیارش رد دارفا

 رد طیارش نیا رد هاگ ادوخان ریمض دی آیم رظن هب .دنوشیم مه رتریگتخس
 تیصخش زا عافد هب و هدرک رطخ ساسحا یتدیقع یاهناینب ظفح یاتسار

 لیلدیب و یناهگ ان ندش رادیب تمواقم نیا رهاظم زا یکی .دزادرپیم درف

 .تسا یمزینونپیه باوخ زا

 ؟دنوشیم مزیتونپیه نایاقآ زا رت تحار اهمناخ ایآ

 نوچ یلو .دنریذپمزیتونپیه ربارب نازيم هب درم و نز ؟هن ًاموزا
 ای یواکجنک یاههزیگنا یبوخ هب روزیتونپیه رگ ا «دنرتیتاساسحا اهمناخ

 دنوش مزیتونپیه رتدوز مه تسا نکمم «دنک کیرحت ار اهنآ فطاوع ریاس
 دنراد تسود رتشیب اهدرم هک انا زا .دنور ورف رتقیمع ةسلح هب مه و

 هار رد یاهتمواقم زورب ببس هیحور نیا «دننک لیلحت و هیزحت ار تانایرج

 . دوشیم یمزیتونپیه ةسلحخ هب ندیسر ۱



 مهدزاود شخب

 دیفم تانیقلت زا یخرب

 زا یوضع هکنآ زا لبق «دینک یم راک هورگ اب امش هک یعقاوم رد

 یتامدقم نومزآ دنچ «دیرب ورف یمزیتونپیه باوخ هب ار نآ ی اضعا ای هورگ
 رد هک دییوگب اهنآ هب .دیهد ماجنا  بقع ای ولج هب درف ندش هدیشک دننام
 زکر مت تردق دیلیام هکلب «دینک مزیتونپیه ار اهنآ دیهاوخیمن نامز نیا

 تسا رتهب «دشاب رتشیب دارفا دادعت ردقره «تاسلج نیا رد .دیجنسپ ار اهنآ
 یمزیتونپیه نایرج «دینک راک اهنآ اب رتشیب امش ردقره هسلج زاغآ رد و

 ر هو

 هک ار یعمج راک یادتبا رد .دریگ یم تروص یرتشیب تیقفوم اب یدعب
 اهنآ نایم زا و دینارذگب رظنریز زا «دناهدش بلطواد ندش مزیتونپیه یارب
 بسک یارب .دنرترپذپمزیتونپیه امش رظن هب هک دینک باختنا ار یناسک
 رد ناتشگنا ندش لفق تست اب ار اهنآ دادعتسا و تیلباق ؛رتشیب نانیمطا

 امش «شیامزآ نیا ماعننازا سپ .دكیهد رارق شحنس دروم هرگیدکی

 هب نایاپ رد و دیزادرپب یریذپ مزیتونپیه یاهتسن ریاس ماجنا هب دیناوتیم

 ات دیروآ لمع هب هداس تست دنچ ادتبا هسلج ره زاغآ رد هک دیشاب هتشاد

 ادیپ یگ دامآ مزیتونپیه یازب و هدش فرطرب نارضاح یاهدیدرت و اهسرت

 دینک رتدایز ار ناتدوخ هب نارضاح دامتعا

 دیدج هورگ کی رد ار یدرف هکنآ زا لبق «تسا نکمم رگا
 رد رگید راب ؛دیاهدرک مزیتونپیه البق هک ار یدارفا زا یکی «دینک مزیتونپیه
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هب ار امش ٌریتسرپ و رابتعا اهنت هن راک نیا .دینک مزیتونپیه اهنآ روضح
 

 هحوتم اهنآ هکلب «دنک یم دایز نارگید ربارب رد روزیتونپیه کی ناونع

 .دنسرتب ای دنشاب نارگننآ باب زا اهنآهک درادن دوجو یاهلأسم دنوشیم

 دییوگن قارغا و دینزن فال

 عورش ار دوخ یاهراک سفنهب دامتعا و تناتم «شمارا اب هشیمه

 یعون هب «دیزادرپب ییوگ هفازگ و ندز فال هب امش هک ینامز .دینک

 ثعاب هدیدپ نیا. دینک یم توعد ناتدوخ اب هلباقم و هزرابم هب ار نارضاح
 « دیتسه تیففوم جوا رد دینک یم لایخ هک یتاظحل رد تسرد اهنت دوشیم

 .دیروخب تسکش

 دیشاب دنبیاپ دوخ یاهلوق هب

 دنشیدنایب هسلج رد نارضاح هک دیریگن رارق یطیارش رد زگره
 دراد دوجو لامتحا نیا .دیاهدرکن لمع «دیاهداد هک ییاهلوق زا یکی هب امش

 زا سپ هک دنهاوخب امش زا اههژوس زا یخرب «نیرمت زاغآ زا لبق هک

 هک یتروص رد «دیهدن ماجنا اهنا یور رب ار شیامزآ نالف «ندش مزیتونپیه
 .دینک لمع دوخ ةدعو هب ًامتح « دیداد لوق اهن | هب

 دیربب راک هب ار رسندناخرچ شور

 اب اهشور ریاس هک یتالاح رد و دراوم زا یرایسب رد شور نیا

 تسد ناتشگنا .دنک مزیتونپیه ار هژوس تسا نکمم «دناهدش هجاوم تسکش

 رارق - یندرگ یاههرهم هب لاصتا لحم رد - هژوس همجمح تشپ هب ار ناتپچ
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 ۳ > تشگنا .دینک دراو راشف زغم یالاب و لخاد تمس هب نآ رب و هداد

 ریاس و هداد رارق وا یوربا ود نیب ای ینیب یاهتنا رد ار ناتتسار تسد
a.بس ۰ ۰  

 یو پچ هقیقش ناوختسا یور رب اي وأ همجمج پج تمسق رد ار ناتناتشکنا ۱

 هریاد کی طیحم یاتسار رد ار وا رس مارا و هتسها یلیخ الاح .دیزاس رقتسم

 ۱. دیزادرپب «باوخ لومرف» نایب هب لاح نیمه رد و دیناخرچب کچوک

 دینزب هبرض همجمج یالاب هب هتسهآ یلیخ

 ندز «عیرس مزیتونپیه داجیا یارب رثوم رایسب یاهشور زا یکی
 هییش تسرد .تسا هزوس رس یولح هب یلاوتم و مارا رایسب یاههیرض

 هب ات دننزیم ناشنادنزرف تشپ هب ناردام هک یمظنم و مارآ یاههبرض
 .دنورب باوخ

 ینامز تباث هلصاف اب و تخاونکی تدش اب دیاب اههبرض نیا
 ` نایب هب لاح نیمه رد .دننک داحیا هژوس رد ار تعاس یادص دننام یساسحا

 راثآ هکنآ زا سپ .دیزادرپب هژوس نتفر باوخ هب یارب لومعم تانیقلت

 یور رپ تباث تروص هب ار تشگنا «دمآ دیدپ هژوس رد باوخ شیادیپ
 مارآ و قیمع وا سفنت یدوز هب هک دینک نیقلت هژوسهب و هداد رارق رس یولج

 رد امش دوخ نآ زا سپ .تفر دهاوخ ورف یرتقیمع باوخ هب یو و هدش
 یادص مارآ یلیخ یتح و دیزادرپب قیمع و مارآ یاهسفتت هب وا شوگ رانک
 هزوس «اهادص نیا ندینش زا سپ هک دیوشیم هحوتم امش . دیروآرد هسانرخ

 . دور یم ورف یرتقیمع باوخ هب تعرس هب امش

 ی جسم حر ا

 رتکد شور ناونع تحت ریوصت اب هارمه و رتشیب حرش اب شور نیا ۱

 زا «مزیتونپیه رد هزیاج هدنرب یاهشور» باتک ۱۳٩ هحفص رد تنایرب
 «مجرتم» .تسا هدمآ قحلالامج تاراشتنا
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 دینک دراو راشف وانامشح

 و ۵ و
 یلخاد هشوگ هب یمیالم راشف «دش هتسب هروس نامشچ هک یملگنه

 هسلخ شیادیب ابلاغ راک نيا .دیروآ دراو شاینیب ترواجم رد وا یا ۲

 و نیگنس دنراد شیاهتسد هک دینک یم نیقلت هژوس هب هک ینامز
 تسد اب یمک یظفل تانیقلت دیدشت و لیمکت یارب «دنوشیم رتنیگنس
 هب هک یعقوم بیترت نیمه هب .دینک دراو راشف وا یاهتسد یور رب ناتدوخ
 ؛دوشیم کیرات شنامشچ ربارب رد زیچ همه نالا هک دینک یم نیقلت هژوس
 یو یارب نآ کرد ات دینک داحیا یلیاح وا یاهمشچ یولج رد ناتناتسد اب
 امش یمالک تانیقلت تاریثأت رب هک تاراکتبا نیا .دوش رتناسآ و رتتحار

 . دنریگب رارق هدافتسا دروم دیاب هشیمه «دنیازفایم

 ماسحا «نیقلت زا دیناوتیم امش یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب
 زا یدصرد اهشور نیا زا کی ره .دینک هدافتسا نداد ساپ ای و ناشخرد
 هب امش اهنآ قیفلت و بیک ت اب ًاملسم یلو .دنک یم مزیتونپیه ار هعماج دارف
 دراو یمزیتونپیه هسلخ هب یدرف هکنآ زا سپ .دیباییم تسد یرتهب هجبث
 یظفل تانیقلت زا هدافتسا وا هسلخ ندرک رتقیمع یارب شور نیرت# ۳
 ,تص
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 دعب یاهتبون یارب هزوس یریذپ مزیتونپیه داجیا

 نیرتشیب هب وا هک ینامز «دیدرک مزیتونپیه ار یاهژوس هکنآ زا سپ
 ریهاوخب امش هک یدعب یاهتبون رد هک دینک نیقلت وا هب «دیسر هسلخ قمع
 قمع رگ .تفر دهاوخ باوخ هب رتعیرس یلیخ یو «دینک مزیتونپیه ار وا
 الثم «دشاب بسانم یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت لوبق یارب هزوس هسلخ
 امش نامشچ هب نم هکنآ زا سپ دعب یاهتیون رد» : دییوگب وا هب دینأوتیم

 زا دعب تانیقلت زا هدافتسا اب «.دیوریم باوخ هب تعرس هب «مدش هریخ
 یارب هژوس یریذپمزیتونپیه هب دیناوتیم یدایز نازیم هب یمزیتونپیه
 .دییازفیب دعب تاسلج

 یعیبط باوخ رد ندرک مزیتونپیه

 هیوش کیدزن هتفر باوخ هب هک یدرف هب ادص ورسیب و مارآ یلیخ
 باوخ رد امش «دیباوخب تحار» :دینک اوجن ار ریز بلاطم وا شوگ رد و
 مه هب ار امش شمارآ یزیچ چیه !دیسرتن .دیاهتفرگ رارق ینیریش و تحار

 ورف یرتقیمع و قیمع باوخ هب هکلب ...دیوشیمن رادیب امش .دز دهاوخن
 کی ...تحار یلیخ باوخ کی ....دیباوخب ...دیباوخب ...تفر دیهاوخ

 هراب و اهراب دیناوتیم امش رتهب هجیتن بسک یارب «.قیمع یلیخ باوخ
 یرادیب زا هک دیدرک هظحالم ییاههناشن رگا .دینک رارکت ار باوخ لومرف

 هدهاشم رگا .دیزاس فقوتم ار راک ًاروف «دننک یم تیاکح هژوس یلامتحا

 ار باوخ لومرف رگید راب دنج هکنآ زا سپ «هدش رتمارآ هژوس هک دیدرک

 :دییوگب وا هب و هداد رارق وا رس یور رب ار ناتناتسد یمارآ هب «دیدرک رارکت

 هب امش ...دیونشیمن ارم یادص زحب ییادص چیه رگید امش»

 اثم .دینک هداس یلیخ لاوس دنچ وا زا نامز نیا رد «...دیهتفر ورف یقیمع



 ۱۱۳ / دیفم تانیقلت زا یخرب

 مهوت کی یاقلا یارب تسا نکمم «؟ دیراد یساسحا هچ نالا» : : دیسرپب

 قاتا رد هک ار زر لگ هتسد کی شوخ یوب ایآ» : :دییوگب وا هب 9

 ات دینک رارصا ردقنآ «دادن باوج وا رگا | «؟ دینک یم سح «دراد دوجو

 امش هب دوش رادیب باوخ زا هکنآ نودب وا رگا.دینک تفایرد یباوج هرخالاب

 هدش دراو یمزیتونپیه باوخ هب هزوس هک دیوش نثمطم دیناوتیم «داد با اوج

 هسلخ تلاح هب هک یداع یاههژوس دننام دیناوتیم امش نامز نیا رد .تسا

 نایب زا سپ . .دیهد هئارا اهنآ هب «دیشاب لیام هک ار ینیقلت ره «دنوریم ورف

خ هب رگید راب هک دینک نیقلت واهب دیناوتیم « رظندروم ینامرد تانیقلت
 باو

 دای هب ار یزیچ هتشذگ هچنآ زا ,ندش رادیب زا سپ و دوشیم دراو یعیبط

 الصا «دوش رادیب باوخ زا وا هکنآ زا سپ حبص ادرف .دروآ دهاوخن

 .دروآ دهاوخن دای هب «دیاهدرک نیقلت وا هب هتشذگ بش هک هچنآ زا یاهرطاخ

 هورگ کی نامزمهندرک مزیتونپیه

 فیدر کی یور رب «دینک مزیتونپیه دیهاوخیم هک ار یدارفا

 اهنآ زا و دیناشنب دناهدش هدیچ امش ربارب ردهریادمین تروص هب هک یلدنص

 نامز نیا رد .دننک فوطعم امش هب ار ناشدوخ هجوت مامت هک دینک شهاوخ

 کت امشهک دننک ساسحا اهنآ همه ات دینک هاگن ار اهنآ مامت تقد اب اهراب

 راک نیا .تسا بسانم تانیقلت هئارا تقو نونک | .دیراد رظنریز ار اهنآ کت

 کی زا امش هژوس و دیدرک یم لمع البق هک دیهد ماجنا یتروص نامه هب ار

 یور رب ار ناتهاگن «دش بلح امش هب اهنآ همه هحوت هکنآ زا سپ

 دودح رد دیاب امش هاگن زکر مت هطقن هکلب «دینکن زکر متم اهنآ زا کی چیه
 رد !تسا هتسشن ینایم یلدنص یور رب هک دشاب یدرف رس زا رتالاب رتم
 یاضف نیا هب نیقلت هئارا هب لماک زکر مت و سفن هب دامتعا اب طیارش نیا
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 راپ ابق هک یتروص نامه هب «نآ زا سپ د .دیزادرپب زک رمت یارب یباختنا

 و دننک لفق رگیدکی رد ار ناشناتشگنا هک دیهاوخب اهنآ زا «دیاهتفرگ

 رک دیک مالعا عقوم نيا رد. ...دنهد راشف رگیدکی یور رب رتشیب هجره

 اهنآ دیدیسر هس ددع هب هکنآ زا سپ . دیرامشب «هس» ددع ات دیراد دصق

 رک دیهاوخب اهنآ زا. دننک ادح رگیدکی زا ار ناشیاهتسد دنناوتیمن رگید

 هک دنوشیم هجوتم «دننک ششوک رگیدکی زا ناشیاهتسد ندرک زاب یارب

 اب امش هک دینک مالعا اهنآ هب ماگنه نیا رد .دنتسین راک نیا ماجنا هب رداف

 زا ناتیاهتسد یتحار هب نآ لابند هب «دینزیم نکشب کی ناتناتشگنا
 اهنآ همه ات دینک ربص نکشب ندز زا سپ .دش دنهاوخ زاب رگیدکی
 ناشلباقم رد هورگ نیا ندرک مزیتونپیه یارب .دننک دازآ ار ناشیاهتسد

 هب طقف و دندنبب ار ناشنامشچ هک دینک شهاوخ اهنآ زا و دیریگب رارق

 :دننک رکف باوخ
 ...دیاهدش رتنیگنس و نیگنس هک دینک یم ساسحا امش جیردت هب»

 هب ...دوشیم مکاح امش ندب یاهتمسق مامت رب یگدولآباوخ ساسحا
 امش یاهاپ ...دنوشیم تخرک و نیگنس امش یاهاپ و اهتسد جیردت
 ...دنورب ورف قاتا فک هب دنهاوخیم ییوگ هک دنوشیم نیگنس نانجنآ

 امش یارب ناتیاپ و تسد نداد تک رح هک دینک یم ساسحا یتدم زا سپ

 هب ًالماک ...دناهدش نیگنس رایسب امش نامشج ...تسا لکشم رایسب
 رگیدکی هب بسح اب امس یاهکلپ وک ... دناهدیبسح رگیدکی

 امش ...دینک زاب مه زا ار ناتنامشچ دیناوتیمن امش رگید ... دناهدیبسچ

 ..تحار یلیخ باوخ کی ...دیاهتفر ورف ینیریش و مارآ باوخ هب الماک
 نم یادص زحب ار ییادص چیه امش ...قیمع یلیخ باوخ کی

 هب امش هظحل هب هظحل ... دیراد هحوت نم یادص هب طقف امش ... دیونشیمن

 اب هکنآ زا سپ «.رتقیمع و قیمع ... دیوریم ورف یرتقیمع و قیمع باوخ

 لخ هب ار اهنآ «یمزیتوتپیه هسلخ ندش رتقیمع یارب بسانم یاهشور
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 بسانم هسلج نآ یارب هک دیزادرپب ییاهراک ماجنا هب "«دیدناسر ق

 ؟بوخ یلیخ» :دینک مادقا تروص نیا هب اهنآ ندرک رادیب یارب .د ۾

 هدش کیدزن ندش رادیب تقو رگید ...دیاهدیباوخ یفاک هزادنا هب الا

 جنپ ددع هب هک یتقو ...مرامشیم جنپ ات کی را یمارآ هب الاح نم ...تسا

 لماک ندش رادیب زا سپ ...دوب دیهاوخ لاحرس و رادیب الماک امش ...مسرب

 جنپ ات کی را یماراهب عقوم نیا رد (...دوب دیهاوخ باداش و لاحرس

 هک اجنآ- هدنیآ تاحفص رد همانرب نیا لصفم و لماک حرش .دیرامشب

 نایب -دیایم شیپ هنحص یاهروزیئونپیه یشیامن یاههمانرب زا تبحص
 .دش دهاوخ

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت

 یلیخ « دیسر یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم قمع هب هژوس هکنآ زا سپ

 راک «صخشم یتدم زا سپ هک دینک نیقلت وا هب راب هس مکحم و هئارمآ

 دعب کی تعاس رد» :دینک نیقلت وا هب لاثم یارب .دهد ماجنا ار یصوصخب

 امش . دیرخیم نم یارب یفیق ینتسب کی و دیوشیم جراح هناخ زا رهظ زا

 ینتسب ندیرخ یارب دیدش رابجا یعون رهظزادعب کی تعاس تسرد یلو
 و دیوشیم جراخ هناخ زا رهظ زادعب کی تعاس نیاربانب .دینک یم ساسحا
 یلیخ ار تانیقلت نیا هک دینک تقد «.دیرخیم یفیق ینتسب کی نم یارب

 رارکت ار تانیقلت نیا یفاک رادقم هب هکنآ زا سپ .دینک نایب مکحم و حبر

 امش هک یتروص نامه هب تسرد ًاعطق .دینک رادیپ باوح زا ار وا «دیدرک

 نسخ تور ۶ ور ین یی

 رتقیمع زین و یمزیئونپیه هسلخ داجیا یارب یرتنردم و عماج نتم ۰

 باتک ود رد عونتم شور هد زا رتشیب اب یمزیتونپیه هسلخ ندرک

 .تسا هدمآ « دنلت راه مزینونپیه» و «یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپم*

 «مجر تما



 حا الصا وا '.داد دهاوخ ماجنا ار رظندروم راک هژوس«دیاهدرک نیفلت

 یک دنک یم ساسحا هکلب «دنک یم ارجا ار امش روتسد دراد هک دنک یمن
 دیک تقد یلیخ . دهدیم ماجنا شدوخ یصخش لیامت و هدارا هب ار راک نیا
 .دینک راتفر هژوس هب تبسن مارتحا اب و تقد طایتحا اب دراوم ریاس دننام و
 را وا هب کانرطخ ای لکشم رایسب یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت زگ ره
 دوحو یمزینونپیه زا دعب تانیقلت اب طابترا رد مهم رایسب ةتکن ود . دیهدن

 ردقنآ هژوس هسلخ قمع هکنآ لوا :دینک هجوت ًاقیقد اهنآ هب دياب هک دراد
 نیقلت وا هب هکنآ مود .دریذپب ار یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت دناوتب هک دشاب

 نیقلت تحت امش طسوت هک دنک یم شومارف «ندش رادیب زا دعب یو هک دینک
 موهفم ات دینک رارکت ار شیوخ رظندروم تانیقلت راب دنچ .تسا هتفرگ رارق
 رد امش رگا .دوش رقتسم و ریگیاج وا نهذ رد ًالماک ناترظندروم مایپ و
 سفن هب دامتعا اب ای هک تسا نآ تلع «دیدش هجاوم تسکش اب دروم نیا
 "هئارا تسرد لکش هب ار تانیقلت ای «دیاهدرکن دروخرب هژوس اب یفاک
 ؟.تسا هدوبن یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم قمع ردهزوس ای و دیاهد رکن

 نفلت قیرط زا ندرک مزیتونپیه

 «دیاهدرک مزیتونپیه ار وا البق هک ار یمژیتونپیه بوخ روس کی

 دنیشنب یلدنص یور رب یتحار تیعضو کی رد دییوگب وا هب .دینک باختنا

 سه سست حح
 و لدتسم لصف «قحلالامج تاراشتنا زا «دنلتراه مزینونپیه» باتک ۱

 .دراد یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت درکلمع هوحن نوماریپ یحورشم
 ات ۱۲۷ تاحفص .هنیمز نیا رد رتشیب یاهیهاگآ یارب مینک یم هیصوت

 «مجرتم» . دییامرف هعلاطم ار باتک نیا ۸

 رد هدنابسوه و سیوید» طسوت هک هسلخ قمع یدنبهقبط ساسارب۲
 رد و یمزیتونپیه قیمع همین ۀسلخ رد دش هئارا مان نیمه اب یلودج

 .دراد دوجو یمزیئونپیه زا دعب تانیقلت ققحت ناکما مهدزناپ هلپ
 «مجرتم»



RE 

 تلاح نانچنآ رد دیاب و. دنهد رارق وا یاهشوگ لباقم رد ار نفلت ی

 وا یتحاران ثعاب یمزیتونپیه هسلخ هب نتفر هک دریگب زا

 :دیهد رارق نیقلت تحت ار وا بیترت نیا هب نفلت قیرط زا امش سپس. .دوشن
 مارو نی امش رگید هقیقد کی دودح اتر

 یو ار تحار و نیریش باوخ کی بیترت نیا هب .. .. دیوریم

 ساسحا ...دینک یم ساسحا ناترس رد ار ینیگنس تلاح نونکا مه

 SS امش یاهکلپ .. ..دیتسخ تدش هب هک دیک

 کی هب امش ...دینامب رادیب دیناوتیمن رگید امش .دنوش هتسب دنهاوخیم
 رارق تحار باوخ کی رد نآلا امش ...دیوریم ورف قیمع و مارآ باوخ

 باوخ کی ...تحار باوخ کی ...تحار باوخ کی ...دیاهفرگ

 طسوتم ای کبس هسلخ کی هب الومعم هژوس هظحل نیا رد «.نیریش
 هنارمآ و مکحم یلیخ دیاب امش شیامزآ نیا رد .تسا هدش دراو یمزیتونپیه
 :دینک غالبا هزوس هب ار نیقلت لوا زارف

 قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی هب امش د رگید هقیقد کی دودح ات»
 «.. دیوریم ورف

 هما :قیرط زا ندرک مزیتونپیه

 ریذپمزیتونپیه ًادیدش امش هب تبسن هک دینک باختنا ار یاهژوس
 هیت ذغاک هحفص کی یور رب تشرد و اناوخ طخ اب نآ زا سپ .دشاب
 ۱... دیوریم ورف یقیمع باوخ هب امش مایپ نیا ندناوخ زا سپ هیناث دنچ»

 ۳1 امش ...دیاهدش دولآباوخ الماک هک دینک یم ساسحا نونکا م
 ا . دیور یم پاوخ هب تعرس هب امش .. .دینامب یقاب رادیب دیناوتیمن

 .دیراذگب ار ناتدوخ یاضما و مسا اناوخ طخ اب همان نیا ریز رد ! دیباوحب

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا و دینک مزیتونپیه ار هژوس مقوم نیا د*
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 ۳ د یم امش تسد هب ار یذغاک نم «ندش رادیب زا سپ» :دییوگب وا هب
 ورف قمع باوخ کی هب ًاروف نم یاضما هدهاشم و نآ ندناوخ زا سپ امش

 قیمع باوخ کی یارب امشهب نم هک دینک یم شومارف یلو ....دیوریم
 کی هپ ًاروف نم یاضما ةدهاشم و همان ندناوخ زا سپ امش ...ماهدرک نیقلت

 (... دیوریم ورف قیمع باوخ

 ریذپ مزیتونپیه تدش هب یاههژوسهک دراد دوحو ناکما نیا دنحره

 هر هرابود یمزیئونپیه هسلخ کی زا ندش رادیب زا سپ همان نیا هعلاطم اب

 ار راک نیا ریثأت ربارب دص یمزیتونپیه زا دعب تاتیقلت یلو ؛دنورب باوخ

 .دننک یم رتدایز

 یمزیتونپیهلرتنک لاقتنا

 "زا»هک دییوگب وا هب ؛دیدرک مزیتونپیه ار یاهژوس امش هکنآ زا سپ
 رادهدهع ار امش یمزیتونپیه لرتنک . . . یاقآ ای مناخ دعبهب هظحل نیا
 ؛دینک یم تعاطا امش «دیوگب وا هک هجره دعبهب هظحل نیا زا .دوشیم
 نیا هک ینامز تسا رتهب «.دیدرک یم تعاطا نم زا نونک ات هک روطنامه

 یور رب ارنآ و هتفرگ ار دیدج روزینونپیه تسد «دینک یم نایب ار تالمح

 .دیهد رارق هزوس یناشیپ

 مزیتونپیه دوجو نوماریپ قیقحت یارب ینومزآ

 ؛دشاب هدش مزیتونپیه وا رگا.دینک هاگن ار هژوس تقد هب کیدزن زا
 «تلاح نیا اب هارمه . دنتفایم نییاپ هب ینایامن تروص هب شناهد هشوگ

 هک دینک نیقلت وا هب سپس .دوشیم رتمظنم و رتدنک مه هژوس سفتت

 “سلخ راک نیا دیک زاب رگیدکی زا ار وا یاهکلپ تسد اب دیهاوخیم
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 هدش مزیتونپیه یفاک هزادنا هب وا رگا .دنک یم رتقیمع ار وا یمزیتویم

 کلپ ریز رد شمشچ یهایس و هدیخرچ الاب تمس هب شمشچ هرک «دشاب

 هژوس کی وا هک دینک یرواد شیپ دیناوتیم «تسا سکالیر و لش الاب
 رد ضابقنا یداع تروص هب هک یدارفا .تسا یبوخ رایسب یمزیتونیه

 . دنتسین یبوخ یمزیتونپیه یاههروس «دنراد اهبل تالضء

 یرادید ای ییاشچ مهوت

 هتفر ورف یمزیتونپیه باوخ هب راب نیلوا یارب هک یاهژوس یارب
 نآ زا رتتحار یلیخ بو یو

 سناش «دنک یم ِ ۳" رد ار یملت هزم «ندش ا زا سپ

 «ندش رادیب زا سپ دییوگب وا هب هک تسا نآ زا رتشیب *یب یلیخ نآ رد تیقفوم

 ای یشزومآ طیارش رد رگ ا.دنک یمهدهاشم دوخ لباقم رد ار ابیزهوک کی

 هنر رخ جرود و تفداب ا تک یمراک ییا ا باک
 « دیهد هئارا هزوس هب دیهاوخیم هک ار یتامهوت عاونا لکشم هب تحار زا

 . دینک بترم و یدنبهقبط

 !تسا نای ذه شیادیپ زا رتتحار یلیخ مهوت داحیا

 یاج هب دراد دوجو وا لباقم رد هک ار یزیچ دیهاوخب هژوس زا رگا
 یلاخ یاضف رد هک تسا نآ رتتحار یلیخ «دنک لوبق یرگید یزیچ
 زا هژوس کی الثم .درادن دوحو الصا هک دنک ساسحا ار یزیج شیوربود

 یاج هب ار یبآ شرف کی رتتحار یلیخ یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط
 یلاخ هشوگ کی رد هک دییوگب وا هب ات دریذپیم هچایرد ای رختسا کی



 مزینونپیه فراعملا ةریاد/ ۰

 یخرب دسرب ییاشچ ای ییاواسپ «ییایوب «ییاونش «ییانیب تامهوت هلسلس
 .دیهد رارق یو رایتخا رد ار اهنآ هباشم ماسجا زا

 یدردیب داحیا

 کیرحت نزوس اب هتفر ورف باوخ هب هک ار یاهژوس تسوپ رگا
 هیحان نآ ندش دردیب درومرد هکنآ رگم «دنک یم درد ساسحا وا « دینک

 فده نیا هب ندیسر یارب .دیشاب هداد هئارا ار مزال تانیقلت وا هب البق

 مامت» : دییوگب و دیهد تکرح هقطنم کی یور رب ار ناتتسد مارآ دیناوتیم
 تخرک و درس الماک تمسق نیا ...دنوشیم جراخ تمسق نیا زا اهسح
 نآ زا سپ «.دینک یمن ساسحا ار یزیچ هیحان نیا رد رگید امش ... دوشیم

 الماک قیرزت نزوس رس کی زا هدافتسا اب و لکلا اب تسوپ ندرک لیرتسا اب
 رگ ا .دیهد رارق یسررب دروم درد ظاحل زا ار هزوس تسوپ «لیرتسا و ون

 دهاوخن ساسحا ار یدرد «دشاب هدش قیمع یفاک هزادنا هب هزوس هسلخ

 ۱,درک

 ینالضع دامجنا ای یسپلاتاک داجیا

 ؛دیدرک دراو یقیمع یمزیتونپیه ذسلح هب ار هژوس امش هکنآ زا سپ
 ندب تالضع مامت هک دییوگب وا هب سپس .دتسیاب تسار هک دیهاوخب وا زا

 وا ردقره .دنوشیمن مخ وا یاهمادنا رگید و دناهدش تخس و تفس وا

 یور رب راشف مه ردقره .دنک مخ ار اهنآ دناونیمن مه زاب دنک ششوک
 سس سم رس و نر تب نسترن تست

 ؛شیادیپ لامتحا . دنوش یم تسوپ دراو هک ییاهنزوس قیرط زا ۰.

 .دراد دوجو یتسوپ یاهتنوفع عاونا و زدیا «(یدرز = ناقری) تیتاپه
 «مجرتم» .تشاد رظن رد ار تارطحخ نیا دياب نیاربانب



 ۱۷۱ / دیفم تانیقلت زا یحرب

 لاحتامه رد .دنام دهاوخ یقاب تخس و تفس وا ندب زاب «دوش دراو وا ندب

 یرسارس یاهساپ و سمل قیرط زا «دیزادرپیم یظفل تانیقلت نایب هب هک
 و رتتفس اهنآ ات دینک دراو راشف یو لصافم و تالضع کور رب مه

 اب نآ زا سپ .دینک رارکت ار رتتخس و تخس هملک ًاررکم .دنوش رتتعس

 هک یلاح رد و هداد رارق یلدنص ود یور رب ار وا یاهاپ کون و رس طایتحا

 سفتت ره اب هک دینک نیقلت «دینک یم تظافح وا رمک تمسق زا تسد اب

 هزادنا هب هکنآ زا سپ .دوشیم رتتفس و تفس و هدمآ رتالاب و الاب وا رمک

 یارب هرظنم نیا .دیریگب هلصاف وا زا دش تخس و تفس وا ندب یفاک

 و تییاذج زا «دناهدش انشآ یمزیتونپیه یاههدیدپ اب هزات هک یدارفا

 .تسا رادروخرب یصاخ ییاریگ

 ای ک دوک یهاگ رتشیب ناجیه داجیا یارب هنحص یاهروزینونپیه
 . دنهدیم رارق هژوس هنت یور رب ار یغلاب درف

 دودحمان تمواقم اهناوختسا و اهنودنات «تالضع هک احنآ زا

 یراددوخ هژوس هنت یور رب قاچ درف ای هنزو نداد رارق زا ًادیکا «دنرادن

 رظن رد ار هژوس یارب میظع رایسب تارطخ شیادیپ لامتحا هشیمه و هدرک
 یارب «ناوارف طایتحا تاعارم ای و یشزومآ فادها یارب طقف .دیشاب هتشاد

 تلاح نیا داجیا «دیراذگب شیامن ضرعم رد ار هدیدپ نیا یهاتوک یتاظحل

 .تسا ناسآ و هداس رایسب

 تلاح هب ار هژوس نارگید کمک اب و طایتحا اب راک نایاپ زا سپ
 تلاح هب ار وا ,ندش سکالیر و ندش لش نیقل اب و دینادرگرب هداتسی
 . دینک رادیب ار یو یمارآهب نآ زا سپ و هدینادرگر ب یداع

 ضبن ای بلق تانابرضندرک دنک و دنت

 دینک نيقلت وا هب «تفرگ رارق یقیمع هسلخ رد هژوس هکنآ زا سپ



 مزیت پیش فراعملاةریاد/ ۱۷

 ,دیدیسر هس ددع هب هکنآ ضحم هب و دیرامشیم هس ات کی زا امش هک
 شرامش هب عورش نآ زا سپ .دوشیم رتدنت یلیخ وا بلق تانابرض دادعت

 رتدنت و دنت امش بلق تانابرض هظحل نیا رد !هس - ود - کی» :دنک
 دنت هحوتم بلق تانابرض شرامش اب هکنآ زا دعب «.رتدنت و دنت .... دوشیم

 .دینک رتدنک ار وا بلق تانابرض سوکعم تانیقلت اب «دیدش نآ ندش
 هب نایالتبم و دنملاس دارفا یور رب دیابن یطیارش چیه تحت زگره

 .داد ماجنا ار اهنومزآ نیا یقورع  یبلق یاهیرامیب
 دارفا یور رب و یهاگشیامزآ اي یشزومآ طیارش رد اهنت تست نیا

 ماجنا و دریگب تروص دیاب یملع و یشهوژپ فادها یارب و ناوج و ملاس
 .تسا عونمم یشیامن طیارش رد نآ

 هزوس تسوپ ای تروص رد یخرس داجیا

 «دیداد رارق یمزیتونپیه قیمع ةسلخ کی رد ار هژوس هکنآ زا سپ

 هیبش ًالماک ؛دوشیم نوگلگ و خرس دراد وا تروص هک دینک نیقلت واهب

 نآ زا سپ .ددرگ یم خرس شتسوپ و دشک یم تلاحخ هک یدرفهب

 مهوت قیرط زا ای دینک فیرعت ار روآتلاجخ تارطاخ زا یحرب دیناوتیم
 نومزآ نیا .دنریگ یم تروص وا رانک رد دنراد عیاقو نيا هک دییوگب وا هب

 رادروخرب یصاخ ییاریگ زا - کاکش دارفا صوصخ هب رظان دارفا یارب
 مزینونپیه زار و زمر رپ هدرپ سپ رد یقیاقح هک دنوشیم عناق اهنآ و تسا

 تسوپ یاهتمسق ریاس رد رتشیب تقد و تمح ز اب ار هدیدب نیا .دراد دوحو

 دوجو هب ناوت یم مه تروص تسوپ زا یباختنا تمسق کی یور رب اهنت ای
 .دروا



 ۱۷۳ / دیفم تانیقلت زا یخرب

 هتساوخانندش مزتونپیه لباقم رد دارفا تظافح

 رد ار دوخ دهاوخیم و تسا ریذپمزیتونپیه تدش هب یدرف رگا

 یبوخ هب و یگ داس هب راک نیا «دنک ظفح هتساوخان ندش مزیتونپیه لباقم
 قیمع هسلخ کی رد ار وا ادتبا راک نیا ماجنا یارب .تسا ریذپناکما

 اهن وا دعب هب نیا زا هک دینک نیقل وا هب نآ زا سپ و دیهد رارق یمزیتونپه

 نارگید و دوشیم مرینونپیه یکشزپ یاهرداک طسوت و یکشزپ نک اما رد

 مه یرگید لکش هب .دننک مزیتونپیه یطیارش چیه تحت رد ار وا دنناوتیمن

 وا یطیارش رد اهنت دییوگب هژوس هب اثم .داد ماجنا ار راک نیا ناوتیم

 یارب قایتشا اب شدوخ البق هک دوش مزیتونپیه یرگید درف طسوت دناوتیم
 رد (ار رگید یمالک بیک ت ره ای) «مز «مز «مز» تاملک «ندش مزیتونپیه
 چیه تحت رگید وا هک دینکن نیقلت هژوس هب زگر ه «دشاب هتفگ شنهذ
 چیه هب رگید هدنیآ رد هک دراد ناکما اریز «دش دهاوخن مزیتونپیه یطیارش

 تدش هب دارفا یارب ناوتیم قیرط نیا زا .دوشن مزیتونپیه هجو
 ناشدوخ لیامت و هتساوخ نودب ات دروآ دوجو هب یعناوم ریذپمزیتونپیه
 .دنوشن مزیتونپیه رگید دارفا طسوت

 الاب تمس هب یاهساپ اب ندرک رادیب

 هسلخ قیمعت و داحیا رد « دنوشیم هداد نییاب هب الاب زا هک ییاهساپ

 «دنوشیم هداد الاب هب نییاپ زا هک ییاهساپ روطنیمه .دنرنوم یمزینونپیه

 تمس هب ار اهتسد فک راک نیا ماجنا یارب . دنراد ریثأت هژوس ندش رادیب رد

 الاب هب نییاپ زا «دیشاپب بآ هژوس هب دیهاوخیم هکنیا دننام و دیریگب الاب

 اهراب ار اهساپ نيا.دینک ارجا ار اهساپ نیا تروص یالاب ات هدعم هیحان زآ "

 «دینک توف یمارآ هب هژوس هتسب یاهکلپ یور رب رگا .دینک رارکت اهرابد
 .دنک یم رادیب باوخ زا ار وا تعرس هب هدمآ دیدپ یاوه نایرج



 لکشم یاههزوس ندرک رادیب

 راجد اههژوس ندرک رادیب یارب هک دیآیم شیپ تردنهب یلیخ

 یر و درک دروخرب تیعضو نیا هب رگا یلو «دیوش لاکشا

 امش هک منادیم نم .منک رادیب ار امش مهاوخیم نم «بوخ یلیخ»

 هب امش .دیوش رادیب هظحل نیا رد دیاب امش یلو «دیتسه هتسخ و دولآباوخ

 یراک هچ مهاوخیم هک میوگ یم امش هب نم الاح .دیاهدیباوخ یفاک هزادنا
 «مدیسر هد ددع هب هک یتفو .مرامشیم هد ات کی زا یمارآ هب نم .مهد ماجنا
 هک یتقو دیتسه لیام امش ایآ ؟تسا بوخ .دیوشیم رادیب باوخ زا امش
 امش لاؤس نیا هب هژوس رگا «؟ دیوش رادیب باوخ زا «مدیسر هد ددع هب نم

 رد سپس .دوشب نداد باوج هب راجان ات دینک یراشفاپ ردقنآ دادن باوج

 باوخ زا «دیدیسر هد ددع هب نامز ره هک دیریگب لوق وا زا امش طیارش نیا

 «مرامشیم الاح !بوخ یلیخ» : دیهد همادا ریز تروص هب دعب .دوش رادیب

 ددع هکنآ ضحم هب (!هد «هن «تشه «تفه «شش «جنپ «راهچ هس ءود کی

 دنلب یمک و هنارمآ یادص اب و دینزب نکشب کی «دیدرک نایب ار هد
 الماک رگید امش «دش مامت زیچ همه !دیوش دنلب !دیوش دنلب» :دییوگب
 هب نییاپ زا و دینزب مه هب ار ناتیاهتسد مکحم نآ زا سپ «.دیرایشه و رادیب

 هئارا هب بیترت نیا هب .دینک مادقا ساپ نداد هب وا ندش رادیب یارب الاب

 امش شور نیا اب .دوش رادیب وا ات دیهدب همادا یظفلریغ و یظفل تانیقلت

 .دینک رادیب ار لکشم یاههژوس بلغا دیناوتیم

 هدش مزیت ونپیه یرگید طسوت هک ییاههژوس ندرکرادیب

 توعد یاهژوس ندرک رادیب یارب امش هک دراد دوحو لامتحا نيا

 امش روظنم نیا یارب .تسا هدش مزیتونپیه یاهبرجتیب درف طسوت هک ديوس



 ٩۷۵ / دیفم تانیقلت زا یخرب

 نیا یارب .دینک رارقرب یمزیتونپیه طابترا اي تروپار وا اب هک دیراد زاین

 هدافتسا دروم ندرک مزیتونپیه یارب هک دیهد ماجنا ار یلامعا دیاب ادتبا راک
 .دیزادرپب باوخ لومرف نایب هب راک زاغآ رد نیاربانب .دنریگ یم رارق

 قفوم هکنآ زا سپ .دهدب باوج امش تانیقلت هب هژوس ات دینک ششوک

 هلاح هک دینک مالعا وا هب .دیزاس رارقرب یمالک طابترا هژوس اب دیدش

 هدیدپ دنج نآ زا سپ .دهدیم ماجنا وا «دیوگب امش هک ار یراکره

 طیارش نیا رد.دریگب رارق امش رایتخا رد ًالماک وا ات دینک ارجا یمزیتونپیه

 دروم لکشم یاههژوس ندرک رادیب یارب هک دیزادرپب یکینکت یارجا هب
 .دیدش انشآ نآ اب امش لبق هحفص رد و دریگ یم رارق هدافتسا

 دینک رادیب ار هژوس سفن هب دامتعا اب

 و للعت راچد ندش رادیب رد هژوس دوشیم ثعاب هک یتلع اهنت
 و ییآراک رد وا کش و امش هب تبسن دوخ دامتعا نداد تسد زا «دوشریخأت

 نیاربانب «دنتسه دولآباوخ رایسب یمزیتونپیه یاههژوس .تسامش تقایل
 رادیب باوخ زا یدنت هب و تعرس هب هک دیشاب هتشاد راظتنا اهنا زا دیابن
 یطیارش نینج رد اهنآ هک دراد لامتحا تروص نیا ریغ رد اریز .دنوش

 هب تبسن دیابن زگره امش .دنهدن ناشن ییونش فرح دوخ زا امش هب تبسن
 دیدرت و کش دوخ زا هژوس ندرک رادیب دروم رد شیوخ تیلباق و دادعتسا
 تدش هب یمژیتونپیه یاههژوس هک دیشاب هتشاد دای هب هشيمه .دیهد ناشن

 ؛دیوش هچاپتسد یمک اهنآ ندرک رادیب نایرج رد رگا و دنتسه ریذپ نیقلت
 اهنآ ندرک رادیب نایرج رد هک دننک روصت دوخ نهذ رد تسا نکمم
 ماجنا تناتم و شمارآ اب ار راک یلیخ نیاربانب .تسا هدرک زورب یتالکشم
 سفن هب دامتعا مدع و دیدرت «هلحع هک دیشاب هتشاد رطاخ هب هشيمه . دیهد

 یتالضعم و تالکشم اب ار هژوس ندرک رادیب نایرج هک دنتسه یلماوع زا
  .دنزاسیمهارمه



 مزیتونپیه فراعملاةرياد ۸ ۱

 !دینک نیرمت !دینک نیرمت !دینک نیرمت

 هکن اب هک دیاهدرک بسک هبرجت و تاعالطا ردقنآ لاح هب ات امش

 مک امش هچنآ .دیوشب «رهام رایسب روزیتونیه» کی دیناوتیم اهنآ رب
 دوخ هب الماک نیا و تساهینتسناد نیا دربراک و ماجنا رد تراهم «دیراد

 ای ار عوضوم نیا میناوتیم اجنیا رد .تسا هتسباو امش نیرمت نازیم و امش

 .دریگب دای ار یتشک نونف مامت هک یناوج ره .مینک هسیاقم یتشک شزرو
 ار وا جیردت هب هک تسا هبرجت بسک و نیرمت هکلب «دوشیمن ناهج نامرهق

 و یعس ریذپانیگتسح یاهنوگ هب نیاربانب .دربیم الاب تیقفوم یاههلپ زا
 نیا رد رتعیرس و رتشیب هچره «رتشیب تایبرجت بسک اب ات دینک ششوک
 هب عمج رد مه و دینک نیرمت تولخ رد مه .دینک تفرشیپ زیگنالد رنه

 رارکت و نیرمت اب اهکینکت دربراک رد نانچنآ .دیزادرپب هبرجت بسک
 راک یادتبا رد دنچره .دنیایب رد امش هیوناث تعیبط تروص هب هک دیشوکب

 ساوسواب و یدنک هب «تقد اب «یگدامآ بسک و قیقد هعلاطم زا سپ و

 ادیپ تعرس هجیتنرد و تراهم ردقنآ یتدم زا سپ یلو «دیزودنایم هبرجت

 طیارش نیا رد .دیزادرپیم اهنآ ماجنا هب راک دوخ روط هب هک دینک یم
 اب هک نامز ره .دوشیم هارمه سفن هب دامتعا و شمارآ «تحالم اب تعرس

 «دیدیسر سفن هب دامتعا زا ییالاب رایسب حطس هب هبرجت و شناد بسک
 زیتونپیه یشیامن و یشزومآ یاههمانرب رد داتسا ناونع هب دیناوتیم
 .دینک تکر ش



 مهدزیس شخب

 یشیامن مزیتونپیه لوصا اب ییانشآ

 روزیتونپیه ای یملع مزیتونپیه داتسا کی ناونع هب امش هک ینامز
 قایتشا تیاهن اب یدایز هدع هک دیرازگ یم یاهنحص هب مدق یشیانن
 کی تدم یارب عقاو رد «دننک اشامت ار امش یاهییامنرنه ات دنرظتم

 دادعتسا و شوه و ناوارف تعاجش زا هک دیریگ یم هدهع هب ار یشقن تعاس
 .دریگ یم هیام دایر

 زا ییایند لباقم رد «دیراذگ یم مدق هنحص هب امش هک نامز نآ رد

 مه یزیچ ای درف و دیریگ یم رارق ینیبشیپ لباقریغ لماوع و تاماهب
 نیا یارجاهک اجنآ زا .دنکب تیامح امش زا یبوخ هب دناوتب هک درادن دوجو
 رایسب هدع روشک ره رد «تسا هارمه یدایز بارطضا و ینارگن اب اههمائرب
 یعس مه لیلق هدع نیا هزات «دناهدروآ یور فرگش رنه نيا هب یمک

 .دننک یلاخ هناش اههمانرب هنوگ نیا یارجا راب ریز زا ناکما دح ات دننک یم

 و تعاحش نیا یرامش تشگنا دارفا اهنت هعماج ره رد هک تسا نآ هلاسم

 رب مدق یطیارش ره رد مزیتونپیه قفوم داتسا ناونع هب هک دنراد ار تیلباق
 یاههمانرب ماجنا اب هکلب «ینارنخس داریا اب اهنت هن و دنارذگب هنحص یور

 هب هچ دیدرت نودب .دنهد ناشن راضح هب ار یمزیتونپیه یاههدیدپ «یلمع
 ءزج راک نیا یشیامن روزیتونپیه ناونع هب هچ و یملع داتسا ناونع
 ای سیردت یارب رفن کی هک تسا ییاهراک نیرتهلأاسمرپ و نیرنلکش
 سکعرب هک تسا نآ رما نیا تلع .دروآ یور اهنآ هب دناوتیم یمرگ نا
 هیلک رد رشب دارفا «میرادیم نایب اهناسنا یربارب و یواست دروم رد ام هچنا

 رگیدکی اب ًادیدش و دنتسین ناسکی تیلباق و دادعتسا ظاحل زا اههنیمز
 کی لباقم رد هک یدارفا یریذپ مزیئونپیه نازیم رد فالتعا .دنراد توافت
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 کی ره یریذپ مزیتونپیه نازیم زا داتسا عالطا مدع و- دنریگ یم رارق داتسا

 .تسا هنحص یاهروزیتونپیه ینارگن للع زا یکی _هتخانشان دارفا نیا زا

 ار سیردت عوضوم هکنآ زا سپ اهنآ همه ای هاگشناد ناداتسا رتشیب

 .دنرادن یدایز ینارگن نآ هئارا هوحن دروم رد رگید «دندرک هدامآ یبوخ هب

 لیاسو ای ییایمیش داوم هشیمه دنتسه نئمطم مه یهاگشیامزآ دیتاسا

 لمعلاسکع ینیبشیپ لباق و هدش باسح لکش هب یکیرتکدا و یرون
 یاههمانرب ماجنا هب هنحص یور رب هک یدرف یتح دنهدیم ناشن

 یلو .دنک یم مهارف ار راک تامدقم الماک لبق «دزادرپیم «ییوداج»

 یاهشیامن و ندرک مزیتونپیه یارب ار یدارفا نلاس ای سالک رد هک یداتسا

 و یطرش یاههژوس لبق رگا «دنک یم توعد هنحص یور هب یمزیتونپیه

 هب «بلطواد» ناونع هب ار اهنا و دشاب هدادن اج نایحاشامت نایم رد ار هداس

 نیزاوم رب قبطنم و لیصا وا راک تروص نیا رد هک - درواین هنحص یور
 زا ادخ اهنت هک هدرک هیکت یاهتخانشان لماوع یور رب -دوب دهاوخن یقالخا

 یفاک هزادنا هب هدش باختنا یاههژوس رگا .دراد یهاگآ اهنآ هجیتن
 هئارا» ار یمزیتونپیه یاههدیدپ یبوخ هب دنناوتب و « دنشاب ریذپ مزیتونپیه»

 رگا یلو .دوشيم یفرعم دنمرنه و قیال یدرف وا تروص نیا رد « دنهدب
 نآ زا نیا «دنوشن قفوم دنریگ یم هدهع هب هک یشقن ماجنا رد بلطواد دارفا

 ار نآ زا سپ یاهیزاب هرخسم و یزیروربآ داعبا هک تسا ییاه«یلو»

 !درک ینیب شیپ یبوخ هب ناوتیمن
 نارگید ای نابلطواد لمعلاسکع هب ءاکتا اب ناسنا رگا نیاربانب

 هجیتن و نآ هب ناوارف قایتشا اب یعمج هک دنزب تسد یراک ماجنا هب دهاوخب

 تیاضر نآ رد لماک تیقفوم زا رتمک یزیچ هب و هتخود مشچ نآ
 اب دوجو نیا اب .دراد جایتحا یدایز سفن هب دامتعا و تعاحش هب « دهدیمن

 قفوم نآ رد دصرددص ناوتیم هک تسا یراک نیا بناوج مامت تاعارم

 لس
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 و هعلاطم اب هک ميزادرپیم ییاهکینکت و اههاگ دید نایب هب اجنیا رد
 رد تسکش لامتحا لقادح اب و هشیمه تسناوت دیهاوخ امش «اهنآ رب طل:

 راک نیا یخرب .دیراذگب هنحص یور رب مدق یشیامن اي یشزومآ هنحص ره

 رد یتح هک دیشاب هتشاد هجوت دياب اما .دناهدرک هسیاقم قرو یزاب اب ار
 «دشاب هدیچ هاوخلد لکش هب و هدرک بترم البق ار اهقرو درف رگا مه اجنآ

 .تشاد دهاوخن ینادنج ینارگن راک هحیتن هرابرد رگید

 هناوتشپ و هیامرسیب مه نادنچ هنحص روزیتونپیه «رگید یوس زا
 ترهش ات هدش بجوم وا هتشذگ یاهتیقفوم .دراذگ یمن هنحص هب مدق
 دزن وا رابتعا و ترهش رب هک هدش نآ ببس هلاسم نیا و دنزب مه هب یدایز

 دارفا نیا یاهراک دروم رد دنراد تسود مدرم .دوش هدوزفا نایجاشامت

 یارب ار یمومع ناهذا رما نیا هک دنزادرپب هناسفا لقن هب و دننک قارغا
 هپ دوخ یاهراک رد تیقفوم یارب روزیتونپیه .دزاسیم هدامآ اهنآ ییامنرنه

 و یشیامن یاهزاین مامت هسلج رد رضاح دارفا و دنرادن زاین یاهلیسو
 یارب مزیتونپیه داتسا کی هک هچنآ .دنزاسیم مهارف و هدامآ ار وا یشزومآ

 بیترت هب و دنتسه وا هارمه هشیمه «دراد زاین اهنا هب هنحص رد تیقفوم

 کی یارب بسانم یراتفر یاهوگلا و یلمع تراهم «شناد :زا دنترابع
 «یدمک :دراد دوجو زیح همه یمزیتونپیه یاهشیامن رد .مزیتونپیه داتسا

 ای تیرثکا لاح ره هب هک یملع بلاطم زا یخرب هفاضا هب ... و مارد ؛یرحاس

 رد .دنتسه عالطا مک تدشب ای هناگیب اهنآ هب تبسن نایچاشامت همه

 ییاریگ و هبذاج نانچ زا مزیتونپیه یشزومآ ای یشیامن یاههمنرب ؛عومجم
 اهنآ هباشم ای لداعم ناوتیم تردن هب هک دنتسه رادروخرب یزیگناتربح

 .درک یفرعم ار ینومضم ای عوض"
 یارجا هب [اکیرمآ] روشک نیا رد رحاس ناونع هب هک یناسک رگا ,

 یملع مزیتونپیه نونف و لوصا رب دنزادرپیم گر زب یشیامن یاههمانر
 یمومع لابقتسا نیرتعیسو اب اهشیامن عون نیا دیدرت نودب «دندوب 0
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 یریگارف ناوت و هیام زگ ره نونکات اهنآ هناتخشوخ یلو .دندشیم هجاوم
 زا یحرب هئارا هب اهنت و دناهتشادن هدش یروآدرگ باتک نیا رد هک ار هجنا

 .رناهدرک هدنسب ییوداج یاهدنی ارف ناونع هب ییایمیش و یکیزیف یاهدیدپ
 یلو هدرک تفرشیپ نونف و مولع رد همه زا رتشیب هک یناسک تقیقح رد

 رهاظ یشیامن یاهنلاس هنحص یور رب ای نویزیولت نیبرود ربارب رد زگره
 !رزاهدوب ...و اهتسیژلویزیف «ناسانشناور «ناکشزپ «ناکشزپناور «دناهدشن

 هک مییوگب دیاب مینک تواضق قالخا و فاصنا ساسارب میهاوخب رگا یلو
 طسوت راب نیلوا یارب یمزیتونپیه یاههدیدپ زا یرایسب اهنت هن
 هکلب .تسا هدش یحارط و فشک هنحص ٍدنمشناد و لیصا یاهروزیتونپیه

 قیرط زا و هدش فشک دارفا نیا طسوت الک اسآقرب و عیرس یاهمزیتونپیه
 .تسا هدش انش آ مزیتونیپه اب هعماج اهن یاهراک

 و یملع مزیتونپیه دیتاسا هنحص یعقاو یاهروزیتونپیه ام رصع رد
 رد قیفوت یارب ناداتسا .دنتسه یشزومآ یلاع تاسسوم و اههاگشناد یلمع

 مزیتونپیه یلمع و یملع لوصا یریگارف رب هوالع دیاب اهراک نیا ماجنا
 هورگ رد همانرب یارحا هب ویدار و نویزیولت رد هک یناسک دننام

 هک دیشاب هتشاد دای هب هشيمه .دنشاب مه یبوخ یاه ۱«نموش» «دنزادرپیم

 هدننک مرگر س و لوقعلاریحم یاهراک یارجا هنحص روژیتونپیه کی شقن
 مامت یمزیتونپیه یاههدیدپ داجیا و مزیتونپیه یاقلا اب اهنت داتسا راک .تسا

 اب و درک بلج دوخ راک هب ار ناگمه هجوت و هقالع دیاب وا هکلب «دوشیمن
 .دزادرپب شقنیارجا هب یتسدرت و تراهم

 لباقتو داضت یعون یشیامن مزیتونپیه تعیبط و تیهام رد

 قفحم و دنمشناد درف نیا وس کی زا روزیتونپیه .دراد دوحو ریگمشچ

 کرکف یاههتشر نیرتهدیچیپ و نیرتزیمآرارسا زا یکی رد هک تسا هتسجرب

 اب امنیس هشیپرنه کی دننام رگید یوس زا و هدیسر یداتسا هبترم هب رشب

 .هدننک مرگرس و یشیامن یاههمانرب یرجم 0 ١.
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 ضرعم هب مامت ییاریگ و ییابیز اب ار دوخ راک دیاب نویزیولت نموش

 .دراذگب شیامز

 ییاهدادعتسا و اههطباض هب نشور و حیرص یلیخ دیهدب هزاجا

 : دشاب اراد دیاب هنحص روزیتوتپیه کی هک ميزادرپ

 یدربراک و یلمع یاهکینکترب درف لماک طلست طرش نیلوا
 رد هک مزیتونپیه یاهیروثت زا ییاهتمسق رب دیاب وا انمض .تسا مزیتونیه
 رب دیاب وا .دشاب داتسا و طلسم «دنریگ یم رارق هدافتسا دروم اههنیمز نیا

 تلاح رد هچ ار اهنآ مامت دناوتب و هتشاد یفاو و یفاک طلست نیقلت نیناوف
 . دهد رارق هدافتسا دروم یبوخ هب یرادیپ طیارش رد هج و باوخ

 هرادا ای ینموش دادعتسا «دیراد زاین نآ هب امش هک یزیج نیمود

 اههاگشناد قفوم دیتاسا مه یداع طیارش رد .تسا راضح و نلاس بوخ
 «ادص رد هدش باسح تارییغت داحیا اب اهنا .دنراد ار اهتیلباق نیمه

 قیالع و تاساسحا کرد «سابل بترم و بسانم عضو «بسانم یاهتسز

 نامه ...هنحص و نفورکیم رب طلست «نامز هب هنادنمشوه هحوت ؛راضح

 نموش کی هک دنهدیم رارق هدافتسا دروم ار ییاهرایعم و طباوض

 هک دیشاب هتشاد دای هب هشيمه .دراد هجوت و طلست اهنآ هب ًاقیقد ینویزیولت

 رارکت و نیرمت هیاس رد اهنت اههنیمز نیا رد رترب یاهتیلباق و دادعتسا
 تیمهآ تیاهن زا داتسا ره یارب یزودناهبرحت نیاربانب .دنوشیم یلصاح

 .تسا رادروخرب

 لبق زا همانرب کی نتشاد «دوشیم هجوت نآ هب رتمک هک موس ۀتکن

 زا - داتسا کی یارب زیچ چیه .تسا تاسلج نیا یارب بوخ هدش نیست
 هسلج کی رد دنادب هک تسین مهم هزادنا نیا هب - مزیتونپیه داتسا هلمج
 کی ماجنا زا سپ .دهد هئارا دهاوخیم ار ییاهزیچ هچ ًاقیقد یصخس

 ات زاغآ زا ار اهراک مامت دیاب وا ؟تسیچ شیدعب راک دنادب دیاب واتس
 یمزینونپیه یاهشیامن .دناسرب نایاب هب و هدرک هرادا تفارظ اب نایاپ



 ,دش یحارط یبوخب یاهسرد ای یناگمه یاهینارنخس هب یدایز تهابش
 رتترابع بیترت هب اههمانرب نیا فلتخم یاهتمسق . دنراد هبرحتاب داتسا کی

 و یدنبعمج - ؛ساسح رایسب تمسق ای جوا ۴ ؟هندب - ؛همدقعم ۸ :را

 بلاطم هشیپرنه کی دننام هن امش نایرج نیا رد هتبلا .یریگ هجیتن
 یسرد یاهباتک زا داتسا کی دننامه هن و دینک یم نایب ار یاهمانملیف

 ئارا نایرج رد داتسا کی هک هنوگ نامه اما .دینک یم سیردت ار بلاطم
 هنادنمشوه مه امش « دهدب نآ تایوتحم رد یتاربیغت تسا نکمم دوخ سرد

 یاوتحم رد ار یزیچان تارییغت راضح هقالع و زاین اب بسانتم دیناوتیم

 نیا «تسا رادروخرب تیمها تیاهن زا هک هچنآ یلو .دیهدب دوخ ینارنخس

 ار نآ و دیهد رییغت ار دوخ هدش یحارط شیپ زا همانرب دیابن زگر ه هک تسا
 تساهلاس امش دننک لایخ همه هک دینک هضرع تحار و سیلس نانجنآ دیاب

 . دیتسه لوغشم راک نیا هب هک

 روزیتونپیه تارطخ و تالکشم «اهتیلباق ؛اهدادعتسا هرابرد هجنآ

 هدرک بارطضاو تشحو راجد ار امش تسا نکمم «میدرک نایب هتحص

 ناتدوخ «تسا ینیب شیپ لباقریغ هک ینایرج هب ندروآ یور اب و دیراذگن

 . دیزادناین رطح هب ار

 هنحص مزیتونپیه هزوح هک دیشاب هتشاد دای هب هشیمه دوجو نیا اب
 هب ؛دراذگب مدق نیا رد هک درف ره و تسا ییوداح نیمزرس کی دننامه

 دننام هب وا هب مدرم هماع و هدرک بسک یناوارف ژیتسرپ و رابتعا یعیبط روط
 تانالعا رگا میدق رد .دنرگنیم رترب ناسنا و هداعلاقراخ درف کی

 رد« درک یم بلج شیامن نلاس یوس هب ار نایچاشامت هوبنا یراوید یتاغیلبت
 ادیپ روضح امش تاسلج رد هک یناسک فیرعت و غیلبت رضاح لاح

 بلج اهرتانتیفمآ و اهنلاس هب ار قاتشم نایوحشناد لیس «دننک یم

 خورش ار دوخ ینارنخس امش هکنآ زا شیپ یتح یطیارش نینج رد .دنک یم
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 داتسا» ناونع هب ار امش نایوجشناد هوبنا « دیزادرپب همانرب یارجا هب ای هدرک

 رد نایجاشامت و امش نلاس رد «رگید یوس زا .دنراد لوبق «مزیتونیه
 هدهع هب ار کرحترپ و لاعف یشقن امش .دیرادن رارق یواسم طیارش

 رد امش .دنریگ یم رارق یلاعفنا یتیمضو رد نانآ هک یلاح رد دیریگ یم

 غارچ و رون زا رپ هنحص هب و الاب هب دنروبجم اهنآ و دیریگ یم رارق یددلب

 .دنریگ یم رارق یرتریذپ نیقلت تیعضو رد اهنآ بیترت نیا هب .دننک هاگن
 هب و یبوخ هب لبق زا هک دیزادرپیم یاهمانرب هئارا هب تقد و شمارآ اب امش
 یطیحم رد اهنآ هکنآ لاح .دیاهدرک میلظنت ار نآ یاهدش باسح لکش

 و هناداتسا یاهراک ات دننیشنيم راظتنا هب باهتلا و رابتعا «ثیتسرپ زا راشرس
 نیا دینادیم یبوخ هب امش .دننک اشامت ار امش زیگناتفگش ناشرظن هب
 هج ات و دنتسه زاستشونرس و رثؤم هزادنا هج ات امش تیقفوم رد لماوع

 درف یمزیتونپیه هسلخ هب رتتحار ار دارفا هک دننک یم کمک امش هب هزادنا

 درب

 هسلج رد هک ميزادرپب یمسارم و بلاطم نایب و حرش هب هکنآ زا شیپ
 هب «دنریگ یم رارق هدافتسا دروم یمزیئونپیه یاههمانرب هیحاتتفا ای نیزاغآ

 داتسا کی یارب هک میهدیم حیضوت ار یطباوض و اهرایعم راصتخا روط
 ءامش تاک رح ءام ششوپ و رهاظ .دنرادروخرب ییالاو تیمها زا مزیتونپیه

 هضرع و ینارنخس ماجنا یگنوگچ هرخالاب و ندرک تبحص هوحن
 .دنرادروخرب یدایز رایسب شزرا و تیمها زا یمزیتونپیه یاههدیدپ

 هتشاد دای هب .مینکیم زاغآ امش تاکرح و رهاظ اب ار تبحص
 نارگید اب کیدزن رایسب سامت رد امش «ندرک مزیتونپیه یارب هک دیشاب

 تاصاصتخا ریاس و سابل هجوتم بوخ یلیخ اهنآ نیاربانب « دیریگ یم رارق
 ره زا و دیشوپب یاهدنزارب رایسب سابل تسا مزال سپ .دنوشیم امش یدرف

 و شوپ کیش رایسب دیاب امش رگید نایب هب .دیشاب هدنزارب و هتسارآ ثیح
 . دیشاب هدنزارب



 هب ار دوخ تانیقلت هک دیراد زاین نیا هب امش «راک رد تیقفوم یارب

 امش راتفر رد دياب نیاربانب .دیهد هئارا اههژوس ای هژوس هب عوبطم لکش
 زگره سپ .دنشاب نآ رادیرحخ اهنآ هک دشاب هتشاد دوحو یتاکن

 و هلباقم هب ار نانآ «ییاروام یاهتردق نتخاس حرطم اب ای دینکن ییوگ هفارگ

 هدافتسا یشور زا نارگید اب راتفر و هطبار رد دیاب امش .دینکن توعد هزرابم

 فرحمک و مارآ یلیخ .دنک یم یوریپ نآ زا قفوم کشزپ کی هک دینک

 هب هک دینک لمع یروط .دینک راتفر لماک سفن هب نانیمطا و راقواب . دیشاب
 . دینادیم ار ناتدوخ راک یبوخ هب امش هک دهد تسد ساسحا نیا نارگید

 . دیشاب طلسم هنحص رب هشیمه دینک يعس
 نارضاح تاعلاطم و تامولعم حطس رد دیاب امش یاهتبحص و قطنم

 دیاب امش .تسا رادروخرب تیمها تیاهن زا هتکن نیا .دشاب هسلج رد

 باختنا یوحن هب ار اههزاو نیاربانب .دینادب یبوخ هب ار یملع مزیتوپنیه
 ار اههژوس یدودح ات دوشیم جراخ امش ناهد زا هک هملک ره هک دینک

 .دنک عناق و یضار

 فعاضم هفیظو هنحص یور رب امش «ینویزیولت یرحم کی دننامه

 یاههژوس هب طوبرم یرگید و نایچاشامت هب طوبرم یکی :دیراد هدهع هب

 1 یمزینونپیه
 هب هتخیما و بلاح دياب «دیهدیم هئارا نایحاشامت هب هک یبلاطم

 .دیزادرپن یزابهرخسم و یزابکقلد هب زگ ره یلو «دنشاب باذج یزنط
 هک یبلاطم .دینک ینارنخس هاگشناد داتسا کی دننام رتشیب دینک یعس

 راب کی زا دیاب لاح نیع رد یلو «دنشاب باذج و بلاج دیاب دییوگ یم
 اب ندرک تبحص عقوم رد سکعرب .دنشاب رادروخرب زین ینغ یملع
 اب تانیقلت نایب هوحن رد .دینک تبحص هنارمآ و حیرص یلیخ دیاب «اههژوس
 یاهیراک هزیر و تاکن زا یاهعومحم «دیهدیم اههزوس هب هک یتاروتسد

 تانیقلت» :دنوشیم صالخ هلمح نیا رد اهنآ همه هک دراد دوحو یاهفرح
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 دوجو هب ار ساسحا نیا مه هژوس رد و دینک زاربا هنارمآ مارآ نحل اب ار دوحن

 «.دزادرپب اهنآیارجاهب دیدرت نودب وآروف هک دی هروأیب

 هب دامتعا اب هک دیاهدرک حلسم و هدامآ یتروص هب ار دوخ امش الاح

 ریوصت دياب امش .دیزادرپب مزیتونپیه و همانرب یارجا هب دیهاوخیم سنن
 اقیقدهک دینک نییعت و یحارط یتروص هب ار راضح یرکف تاراظتنا و ینهذ

 نیا رد هدنیآ نایرج .دنشاب امش یاههمانرب و اههتساوخ یاتسار رد ًالماک و

 دوش رازگر ب یّوج رد «ناتدوخ یناسنا و نتورف تیصخش یارو دیاب نلاس

 .رادربنامرف و وریپ اهنآ و دیتسه هدنامرف و سیئر امش ییوگ هک
 هب و دیراذگب هنحص یور رب مدق هک دیاهدش هدامآ امش هظحل نیارد

 یارب یرتشیب رابتعا و یعامتحا تیصحخش هک دیزادرپب ییاههمانرب یارحا

 .تسا هدیسر ارف هیحاتفا ینارنخس هئارا نامز الاح .دننک بسک امش



 مهدراهچ شخب

 هیحاتتفا ینارنخس

 یدایز ریثأت امش همانرب تیقفوم رب تیاهن رد هیحاتتفا ینارنخس
 و دناسانشیم ناتیاههمانرب ناگ دنیب هب ار امش ینارنخس نیا .دراذگ یم

 تیعضو یعون رد ار اهنآ زین و دزاسیم ناتیاهفرح ندینش ؛دامآ ار نانآ
 داهنشيپ هب بسن راضح ات دوشیم ثعاب رتمهم همه زا .دهدیم رارق لوبق

 یگ دامآ ندش مزیتونپیه بلطواد ناونع هب هنحص یور رب نتفر یارب امش

 و هدرک یروآعمج یبوخ هب ار بلاطم نیا دینک یعس .دننک ادیپ یرتشیب
 زا امش تیقفوم و ندش حرطم یارب راک نیا - دینک هضرع بوخ یلیخ
 .تسا رادروخرب یدایز تیمها

 داتسا ناونع هب راک یارب بسانم هنیمز هظحل نیا رد امش هک اجنآ زا

 و اهشناد هب رگید راب دیهدب هزاجا «دیاهداد رارق ناتدوخ فده ار مزیتونپیه
 زا لبق .دیراد زاین اهنآهب راک نیا ماجنا یارب امش هک مینک هراشا ییاهتراهم

 و یمومع تاسلج رد «اهینامهیم رد «یگداوناخ لفاحم رد دیاب امش ۀمه

 زا یخرب تراهم اب و سفن هب دامتعا اب «دینک یم ادیپ هک یتیعقوم ره رد

 ؛دیهد یم صیخشت بسانم سلجم یارب و هتفرگ ارف یبوخ هب هک ار یبلاطم
 رد هکنآ زا لبق .دینک نیرمت رتهبو رتشیب دیناوتیم ردقره «دیربب راکب
 «دیزادرپپ یصاخ یلمع همانرب یارجا هب عمج لباقم رد نلاس ای سالک

 یبوخ هب ات دینک هبرجت ار نآ کچوک یاههورگ رد ای تولخ رد اهراب
 تسا نکمم هک ییاهتیدودحم و اهانگنت هاهییاسران «تالکشم هب تبسن

 رد اهنت هن رگید نایب هب .دینک ییوجهراچ و دیبای یهاگ آ «دنیآ شیپ
 . دیسرب یداتسا ماقم هب دیاب مه ناتدوخ رب طلست هنیمز رد هکلب «مزیتونپیه

 دنراد دوجو ینوگ انوگ دارفا امش لباقم رد گرزب نلاس کی رد
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 ؛روابان و کاکش دارفا.۱ :درک میسقت مهم هتسد هس هب ار اهنآ ناوتیم هک

 قاتشم نادنچ هن و یفداصت نایچاشامت .۳ ؛روابدوز و واکجنک نادهاش .۲

 اهنآ راظتنا نیرتشیب و دناهتفرگ رارق امش یوربور فداصت بسحرپ هک
 . دوش مهارف ناشیمرگر س لیاسو یدودح ات هک تسا نیا

 و هجوت دروم هورگ هس ره دیاب «هیحاتتفا ینارتخس داریا نامز رد

 و قاتشم ینایچاشامت اهنآ همه زا بیترت نیا هب و «دنریگب رارق امش تیانع
 دننک یم لوبق روابان و کاکش دارفا «لمع و نخس اب «دیزاسب دنمهقالع

 امش و دراد دوجو یمزینونپیه یاههدیدپ و مزیتونپیه رد یدایز قیاقح هک
 و واکجنک نادهاش .دیراد طلست «دیاهتفرگ هدهع هب هک یشقنرب الماك مه

 «تراهم و تقد اب دیاب هک دنتسه امش نایجاشامت نیرتهب روابدوز
 .دینک باختنا اهنآ نایم زا ار ناتیشیامن یاهراک یارب بوخ یاههژوس

 هب ار دوخ یاهراک امش رگا نیاربانب «دنتسین یعقوترپ دارفا موس هورگ

 .دنونشیم دونشوخ و یضار مه اهنآ ؛دیهد ماجنا یبوخ

 «بلاج دیاب امش ینارنخس «دیدرگ نایب هک هچنآ هب هجوت اب
 هک ار یتاعوضوم «رگید یوس زا ...دشاب باذج رایسب و هدنهدیهاگآ

 نایچاشامت تلاسک ات دینک نایب راصتحا هب دیاب دینک حرطم دیتسه لیام
 هن « دنتسه امش یشیامن یاههمانرب قاتشم رتشیب اهنآ اریز «دنزاسن مهارف ار

 عوقو هب تانایرج نیا مزیتونپیه گرزب یشیامن کی رد .امش تانایب

 . دندنویپ یم

 نآیور رب هک دوشیم رادیدپ یاهنحص و هتفر الاب هب نس یاههدرپ

 هب دامتعا و راقواب امش . دناهدش هدیج هریادمین تروص هب یلدنص یدادعت

 نایجاشامت لیوحت هناتسود یدنخبل و هتشاذگ هنحص یور هب مدق سفن

 : دینک یم ینارنخس هب عورش بیترت نیا هب و دیهدیم
 همانرب نیا هب هک یهجوت و تبحم زا رکشت اب !نایاقآ و اهمناخ»

 یارب یملع مزیتونپیه هرابرد ار یتاکن مهاوخیم هزاجا .دیاهشاد لوذبم



AAمزینونپیه فراعملاةریاد/  

 رظن زا ار مزیتونپیه یلمع یاههدیدپ هلسلس کی هکنآ زا لبق .منک نایب امش

 «.مزاس حرطم ار دنچ یتاکن مهاوخیم هزاجا «منارذگب امش یمارگ
 ام رصع رد «دنتسه رضحتسم نایاقآو اهمناخ مامت هک روطنامه»

 زکارم و اههاگشناد رد ملع کی ناونع هب مزیتونپیه «ندمتم ناهج مامت رد

 رد مزینونپیه یاهدربراک .تسا هجوتدروم یکشزپ و یشزومآ
 یراتفر یاهوگلا رییغت «دایتعا کرت «دردیب نامیاز «یکشزپنادند

 .دنرادروخرب یرتشیب ترهش و تیمهآ زا ...و بولطمان
 هپ تبسن مدرممومع «ام روشک رد هلمح زا «ناهح طاقن همه رد»

 نیا هتبلا هک دنرگنیم نآ هب یفنم دید اب و دنرادن یتسرد تشادرب مزینونپیه
 .ددرگ یمزاب هتشذگ هب هاگ دید

 و ناکشزپنادند «ناکشزپ تسد رد اهنت مزینونپیه ام رصع رد

 رگید .دنریگ یم هرهب نآ زا ینامرد فادها یارب اهنت هک تساهامام
 یارب و هدشن یقلت یناهنپ مولع زیمآ رارسا ملاع هب یاهزاورد مزیتونپیه

 رد درگ شات رارق هدافتسا ءوس دروم یزودنارز و ینوناق ریغ یاهراک

 .تسا ناکشزپ و اههاگشناد ناداتسا سرتسد رد اهنت مزیتونپیه ام راگ زور

 مزیتونپیه :دیسرپب نم زا دیراد قح امش همه هظحل نیا رد»

 هدیدپ نیا یارب هک یفیراعت هوبنا نایم زا باختنا کی ساسارب ؟تسیچ

 یریذپنیقلت اب هک تسا هنوگباوخ تلاح کی مزینونپیه «تسا هدش هئارا

 زا یکی نیا «رگید نایب هب .دیآیم دوجو هب زکر مت تلاح طسب و دیدش
 تردق اب ماگمه و هارمه هک تسا یرشب بان و فرگش یاهدادعتسا

 و نیقلت مان هب یدنور رثا رب ًالومعم تلاح نیا .دوشیم رادیدپ زکر مت

 «.دریگ یم لکش یری ذپ نیقلت
 و مسحت فرگش تردق لاثم کی نایب اب دیهدب هزاحا الاح»

 تلوهس هب «دینک یراکمه امش رگا .منک نشور رتهب امش یارب ار زکر مت
 «تسا یمزیتونپیه یاههدیدپ زاسهنیمز هک نیقلت میظع یزرنا هب دیناوتیم
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 ۰ دیربب یہ

 تشپ هب سکاالیر و تحار الماک هک منک یم شهاوخ امش همه زا»
 و دیهد رارق نیمز یور رب ار ناتیاهاپ .دینک هیکت دوخ یاهیلدنص

 و .دیزاس رقتسم ناتیاهوناز یور رب دازآ و تحار یلیخ ار ناتیاهتسد
 یومیل نیا .دینک هجوت شرت و درز یومیل نیا هب و نم هب امش همه ...الاح
 نم هظحل نیا رد .ماهدروآ اجنیا هب شیامزآ کی ماجنا یارب ار رادبآ و شرت

 زا ار نآ زیت یوقاج نیا اب و مریگ یم متسد هب ار رادبآ و شرت یومیل نیا

 هزمشوخ و شرت یومیل بآ تارطق نیا هب الاح .منک یم مین ود هب طسو
 و شرت هزماب همه امش .دوشیم یراج نآ زا هکچ هکچ هک دییامرفب هجوت
 بلاج و شرت هزم نیا ملیام نم هظحل نیا رد .دیراد ییانشآ نآ ریذپلدرطع

 یلیخ دینک هفاضا .دیشچب ار ومیل بآ دنئام فوه ٍدنلب یادص اب) مشچب ار
 ناهد «مشچیم ار نآ نم هک روطنامه الاح !هشرت یلیخ (.تسا دنت و شرت

 «!تسا هداتفابآ امش ناهد ردقج .دوشیم بآ زا رپ امش

 بآ هب ناتناهد «ومیلبآ یشرت هرابرد رکفت و مسجت اب امش همه»

 ایآ.تسا لیخت و مسجت تردق زا هداس یلاثم نیا !نم ناتسود .تسا هداتفا

 رد ار شرت و درز یومیل رکف نم زاغآ رد ؟ دیراد کش نآ هب تبسن زونه

 زکر متم ومیل یشرت یور رب رکفت نیا ساسا مدروآ دوجو هب امش نهذ

 ینیع ریوصت کی هب امش زغم رد جیردت هب ینهذ ریوصت ای مسجت نیا .دوب
 و هدرک ساسحا ار یشرت نیا ناتناهد رد امش هک یدح ات .دیدرگ لیدبت
 امش ناهد رد بآ «ومیلبآ یشرت هرابرد رکفت اب .دش عمج ناتناهد رد بآ

 ار امش یقازب ددغ .باصعا هلسلس قیرط زا رکفت نیا اریز «دوشیم یراج

 نیمه هب .دوشیم بآ زا رپ امش ناهد اهنآ حشرت اب و هدرک کیرحت

 رثا امش رکف و نهذ رب نیقلت تردق مه مزیتونپیه نایرج رد «بیترت

 «.دراذگ یم

 یور رب ات منک یم شهاوخ بلطواد درف دنچ زا نم هظحل نیا رد»
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 زا یخرب رد و دننک لاغشا ار یلاخ یاهیلدنص نیا و دنیایب هنحص

 یارب تایبرجت نیا متسه نئمطم نم .دننک تک رش یمزیتونپیه یاهشیامن
 یور هب هک یناسک اب نم دیشاب نثمطم امش ...دوب دهاوخ باذح هدع نیا

 هپ یناسک مدنمشهاوخ نم .منک یم راتفر مارتحا تیاهن اب «دنیایب هنحص

 طوبرم هک یملع هبرجت کی رد دنتسه قاتشم ًاقیمع هک دنیايب هنحص یور

 یتانیقلت یور رب هناقاتشم دیاب اهنآ .دننک تکرش «دوشیم نهذ و رکف هب
 نیا هیاس رد اهنت .مهدیم هئارا اهنآ هب نم اجنیا رد هک دننک زکرمت
 نیرتزیگناتفگش زا یخرب هک تسا هناقاتشم و کیدزن یراکمه

 «.دنریگ یم لکش یمزیتونپه یاههدیدپ
 همه زا نم هظحل نیا رد «رتشیب تقو فرص و تاحیضوت نودب»

 هب بلطواد تروص هب هک منک یم تساوخرد - یمارگ نایاقآ و اهمناخ امش

 دماشوخ امش همه هب نونکا مه زا نم .دیروایب فیرشت هنحص یور
 دارفا ًافطل ...دینک رپ ار یلاخ یاهیلدنص نیا و دییایب افطل .میوگ یم
 هک دنتسه یدارفا راظتنا رد اهیلدنص نیا ... دنیایب هنحص یور هب دنمهقالع

 ار یمزیتوپنیه یاههدیدپ نیرتفرگش دوخ رکفت و زکر مت تردق اب
 دیدرت ... دیروایب فیرشت هنحص یور هب ًافطل ...دینکن دیدرت ...دننیرفآیم
 «.دینکن

 دارفا جیردت هب ءامش هیحاتتفا ینارنخس نایاپ اب ماگنه نیا رد

 .دننک يم هنحص یور رب ندمآ هب عورش بلطواد

 هچ رد هک مينيبب و مینک فقوت یمک هظحل نیا رد دیهدب هزاجا
 ءامش ینارنخس قیرط زا و بیترت نیا هب هکنآ لوا .میراد رارق یتیعقوم

 داتسا کی اب هک دناهدرک لوبق اهنآ .دناهدش انشآ امش اب هسلح رد نارضاح

 هیجوت و ریسفت هب «یملع ناینب و هیاپ رب هک دنراد راک ورس مزیتونپیه
 حرط یاح هب هکنآ مود .دزادرپ یم یمزیئونپیه یاههدیدپ و مزینونپیه

 حرط اب امش «روزیتونپیه تردق و هتخانشان یاهیزرثا هرابرد یمیدق بلاطم
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 اب .دیاهتخادنا یملع لاناک کی رد ار راک «یریذپنیقلت و نیقلت لئاسم

 هب «دیدرک حرط نارضاح ناهد نتخادنابآ هب و ومیلبآ هرابرد هک یلاثم

 هلسلس یور رب یرازگ ریثأت قیرط زا ار نیقلت ییآراک و تردق یبوح
 . دیاهداد ناشن یحشرت ددغ و باصعا

 هنحص یور رب هک دیاهدرک توعد بلطواد دارفا زا امش نآ زا سپ

 چیه هنادنمشوه امش . دننک تکرش یمزیئونپیه یاهشیامزآ رد و دنیايب

 توعد ندرک مزیتونپیه ای هزرابم یارب یباختنا تروص هب ار یدرف
 هک دیاهدرک توعد هنحص یور هب نتفر یارب ار یناسک اهنت امش.دیاهدرکز

 یمژیتونپیه ةبرحت کی رد هک دنراد قایتشا و هدوب یدج هنیمز نیا رد
 ًادعب هک دیراد ار ناکما نیا «نیاربانب .دننک تکرش هنابلطواد تروصهب

 ادج نابلطواد عمج نیب زا «یدح ريغ دارفا» ناونعهب ار دارفا زا یحخرب

 نیب رد ناشدوخ یاهیلدنص یورهب ات دینک شهاوخ اهنآ زا و هدرک
 یفرعم ینهذ تلاح کی ناونع هب ار مزیتونپیه امش .دندرگر ب نایچاشامت

 امش اب رگاهک دیاهتفگ اهنآهب و «تسا هارمه دیدش زکر مت اب هک دیاهدرک
 دیدپ یمزیتونپیه هدیدب «دنشاب هتشادن یدایز زکر مت ای دننکن یراکمه

 .دمآ دهاوخن

 تسد یرامآ تاقیقحت هب یمزیتونپیه یاههدیدپ یور رب هک یناسک
 هک دراد ار تیلباق و تردق نپا رفن کی ءرفن جنپ ره زا هک دندقتعم «دناهدز

 تیصحخش امش هک یطیارش رد .دورب ورف یتسیلوبمانموس قیمع هسلخ هب
 رد دارفا یریذپنیقلت شیازفا زا و هدرک بسک یدایز رابتعا و یعامتجا
 ... دنک یھ ادیپ شیازفا یریذپمزیتونپیه تبسن نیا دیاهتفرگ کمک عمج

 عفن هب یلیخ هک دراد دوجو مه رگید مهم رایسب لماع کی اجنیا رد یلو

 رد تک رش یارب تسیلوپمانموس دارفا رتشیب لیامت نآ و دنک یم لمع امش
 یارب ار بلطواد دارفا ًاررکم امش هک ینامز ؟تسا یمزیتونپیه یاههدیدپ

 روطنامه « دینک یم توعد هنحص یور هب یمزیتونپیه یاههدیدپ رد تک رش
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 مه ریذپ نیقلت دارفا نیا «دنک یم بذج شدوخ تمس هب ار اهناورپ رون هک

 . دنهدیم باوج امش تانیقلت هب رتهب و رتدوز هدما دیدپ وج ریثأت تحت

 امش هدمآ امش کمک هب یریذپمزیتونپیه هنیمز بیترت نیا هب
 ءامش مالک رب هوالع ییوگ .دیاهتفرگ رایتخا رد ار اهنیرتهب را یهورگ

 رارق یارب رهاظتم و ریذپ نیقلت نابلطواد هب مه یلاخ یاهیلدنص زا یهوبنا
 زا رفن ود یکی هک ینامز رد .دناهدرک نیقلت دوخ یور رب نتفرگ

 رپ هنحص نیا «دنوریم شیپ هنحص تمس هب و هدش دنلب نلاس یاههشوگ

 یارب ار رهاظتم و ریذپنیقلت دارفآ رتشیب یلاخ یاهیلدنص و قرب و قرز
 یمک یورین و تردق تسیلویمانموس دارفا ًاملسم . دننک یم توعد نتسشن

 .دنهدب جرخ هب تمواقم رازگر یثأت لماوع همه نیا لباقم رد ات دنراد

 تکرش یارب ریذپ نیقلت تدش هب دارفا !دنیآیم اهنیرتهب ًامتح نیاربانب
 . دناهدم | هنحص یور هب همانرب رد

 رب هک بلطواد ره و دیریگب رارق یاهشوگ رد ممصم و نیتم امش
 یتاظحل یارب ییوگ دماشوخ نمض و هداد تسد وا اب دمآ هنحص یور

 ساسحااب ناسنا کی امش بیترت نیا هب .دیوش هریخ یو نامشچ رد ًاقیمع
 یبوخ هب ار دارفا شزرا هک یبدوم ناسنا «دیوشیم یفرعم اهنآ هب بدؤم و
 هتشاد امش اب ار یراکمه تیاهن مه اهنآ تسا هتسیاش نیاربانب و دنادیم

 .دنشاب

 فیدر کی یور رب امش لباقم رد دارفا زا یهورگ هظحل نیا رد

 امش فیلکت و هفیظو نونکا .دناهتفرگ رارق هنحص یاهیلدنص زا هریادمین

 امش یارب الماک هک دیاهتفرگ رارق یعمح لباقم رد امش لاح ؟تسیج
 :دنوش میسقت هورگ هس هب دنناوتیم مه دارفا نیا .دنتسه هتخانشان و سانشان

 یدارفا .۲ (. دنتسه امش یاههزوس نیرتهب هک ) یعقاو یاهتسیلوبمانموس ۱

 امش اب الماک دارفا نيا) .دنتسه ندش مزیتونپیه قاتشم و قشاع ًاعقاو هک

 (رینونپیه ات دنربیم راک هب ار دوخ ششوک تیاهن و هدرک یراکمه



 ۱۹۳ / هیحاتتفا ینارنخس

 هنحص یور رب تین نیا اب هک ییوجهزرابم و کوکشم دارفا .۳ (.دزوش

 دیاب امش طیارش نیا رد «! دینک مزیتونپیه ار ام دیناوتیم رگ ا» :هک دناهدمآ
 یاههورگ نیا زا ات دیربب راک هب ار ناتدوخ یراکمه و ششوک تباهن
 هب یمزیتونپیه یاههدیدپ یارجا یارب راکمه و قاتشم هورگ کی نگمهاز
 یارجا رد تیقفوم هک دینالوبقب اهنآ هب دینک یعس نیاربانب .دیروایب دوحو

 یگتسب اهنآ رکفت و مسجت تردق و یراکمه هب دص رد دص اههمانرب نیا

 .دراد

 .تشا تراهم کی عقاو رد نارگید طسوت ندش مزیتونپیه تیلباق»

 و اهدادعتسا هلسلس کی هب یفاک جرادم بسک یارب رگید تراهم ره دننام

 و یرطف تروص هب یهورگ هعماج دارفا نیب رد .میدنمزاین اههنیمز

 فلتخم تاحرد هب دنناوتیم هک دنراد ار تیلباق و تردق نیا یدازردام

 و تردق نیا دقاف نارگید هک یلاح رد «دنوشب یمزیتونپیه هسلخ دراو
 ات هدش هتشاذگ نم هدهع هب ریطخ ةفيظو نیا هسلج نیا رد .دنتسه تیلباق
 «.مناسرب دوشیم هدیمان مزیتونپیه هک ینهذ تلاح نیا هب ار امش مناوتب

 ار یمزیتونپیه تلاح هب دورو و هداد ماجنا یمهم راک امش احنیا رد

 نآ یاراد هک یدرف ره هک یندب دادعتسا ای هنیمز .دیاهتسناد تراهم کی

 یناسک تروص نیا رد! دلابب نآ هب تلیضف ای زایتما کی دننامه دیاب «تسا
 عون کی زا ار دوخ عقاو رد «دننک یم تمواقم ندش مزیتونپیه لباقم رد هک

 دارفا مه و مواقم دارفا مه یوج نینچ رد. دنزاسیم مورحم زایتما و دادعتسا

 «دننک ششوک ندش مزیتونپیه یارب هک دنیبیم دوخ حالص هب کوکشم

 فارتعا شیوخ دوحو رد ییاسران کی دوحو هب ینمض روط هب هنرگد

 قیفوت ببس هک تسا ییاهزمر ای اهدنفرت زا یکی نیا .دناهرک
 و هسلح رد نارضاح همه هک یقیفوت .دوشیم هنحص یاهروزیئونب*

 یمزیتونپیه تلاح هب نتفر عقوم نیا رد .دنهدرک ادیپ نامیا نآ هب نبط
 .دوشیم حرطم شزرا کی یناون#*
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 نیا هب «دناهتفرگ رارق هنحص یور رب هک یناهنآ همه تاظحل نیا رد

 هب ات دنراد لوذبم ار یراکمه تیاهن «تمواقم یاج هب هک دنشیدنایم
 .تسا هدش هتفریذپ «تراهم» کی ناونع هب عمج رد هک دنبای تسد یتلاح

 رد اهنآ همه هک دنراد دوجو یددعتم طیارش و لماوع طیارش نیا رد

 زا یهوبنا زیچ ره زا لبق .دننک یم کمک امش هب فادها ندیسر رم هب

 تیقفوم یاتسار رد ار اههروس هک دناهدش عمج نلاس رد قاتشم نایجاشامت

 نینج رد یمزیتونپیه یاههژوس .دننک یم کمک ندش مزیتونپیه ای

 تیلباق و دادعتسا تلع هب هک دنرادنپیم رترب یاهناسنا ار دوخ یطیارش
 دننک یم روصت «فعض ساسحا یاج هب اهنآ. دناهدمآ هنحص یور هب «رتشیب

 اهغارج هوبنا «نلاس یغولش .دنراد یصاخ یتاذ تیلباق و دادعتسا یعون هک

 ار اههروس یریذب نیقلت زین دوشیم هتخاون هک یمارآ یقیسوم و اهروکد و

 مه تسد هب تسد یددعتم لماوع و طیارش عقوم نیا رد .دنهدیم شیارفا

 رد .دننک یهارمه و یرای ناتراک زیماتیقفوم ماجنا رد ار امش ات دناهداد

 یگدامآ و شریذپ دوخ زا امش تانیقلت لوبق یارب اههژوس طیارش نیا
 نایامن ندش مزیتونپیه یارب یرتشیب قایتشا و دنهدیم ناشن یرتشیب
 .دنزاسیم

 یور رب اپ تمواقم و هزرابم یارب هک یرفن دنچ یتح بیترت نیا هب
 شزرآ دض هکلب «هدیافیب اهنت هن ار تحاحل و تمواقم «دناهتشاذگ هنحص

 تعامج گنرمه ییاوسر زا یریگ ولج یارب دننک یم یعس و دنراگنایم
 راومه و هدامآ یداتسا و تراهم اب امش هک یهار «دنیایب هار هب و دنوش

 .دماجنایم یمزیتونپیه هسلخ هب و دیاهدرک
 نآ یور رب هک ار یدارفا هک تسا نآ هنحص یاهیگ ژیو زا یکی

 ناونع هب رگا ناتدوخ امش .دهدیم رارف یحور راشف کی رد « دنوریم

 ار تلاح ای تیعضو نیا یبوخ هب «دیورب هنحص یور رب نارنخس ای یرجم

 و طابترا یعون ناگ دنونش هوبنا و نارنخس نیب طیارش نیا .دینک یم ساسحا



 ۱۹۵ / هیحاتتفا ینارنخس

 رارق یدنلب رد هک یدرف رگ اوت زا دروآیم دوحو هب ار یگنهامه

 و دریگ یم رارق یربهر و تردق عضوم کی رد نارگید هب تبسن «هتفرگ

 .دنهدیم ناشن ییونشفرح و یرادربنامرف دوخ زا وا هب تبسن نارگیر
 و دنریگ یم رارق یلاعفنا تیعضو کی رد تلاح نیا ساسحا اب نایجاشامت

 هوالع . دنشاب ونشفرح و تک اس «عیطم نارنخس هب تبسن دننک یم یمس

 نیا رد .دیآیم دیدپ تباقر تلاح یعون هورگ ره یاضعا نیب «اهنیا رب

 هک دننک یم کمک فده نیا هب ندیسر یارب یلماوع هعومجم تروص

 .دنریگب رارق یمزیتونپیه طیارش رد رتهب و رتدوز دارفا
 ادتبا رد .دینک هحوت دنرذگ یم و هتشذگ هک یتانایرج هب رگید را

 «تسا هرطاخمرپ رایسب یراک هنحص مزیت ونپیه هک میدرک هراشا هتکن نیا هب

 یددعتم ینیبشیپ لباقریغ و هتخانشان طیارش و لماوع اب روزیتونیپه اریز
 اب یلو .دنراذگب یفنم ریثأت وا تیقفوم رب دنناوتیم هک دراد راک ورس

 هب طیارش و لماوع یروط «روزیتونپیه هدش باسح و هنادنمشوه دروخرب
 یارجا و هدرک لوصولالهس وا یارب ار تیقفوم هک دننک یم رییغت وا عفن

 .دنروآيم رد عوبطم و هداس راک کی تروص هب ار یمزیتونپیه یاههدیدپ

 یشوهزیت و تقد اب دیاب «دیوش هارمه تیقفوم اب هنیمز نیا رد هکنآ یارب
 اهنآ یتسدرت و تراهم اب و دینک هدامآ هسلج ره یارب ار دوخ یراک ۀمانرب
 .دینک ارجا ار

 هنحص یور رب یریذپ مزیتونپیه یاهنومزآ یارجا هوحن هکنآ زا شیپ
 مزیتونپیه تاسلج حاتتفا هوحن ود نایب هب دیهدب هزاجا میهدب حرش ار
 .ميزادرپ

 داحیا هب دیناوتیم یهاتوک همدقم زا سپ «قوف هیحاتتفا قطن یاج هب ۱

 ۵۵ هحفص رد البق زیگناهرطاخ و باذج تست نیا . دیزادرپب شراخ نومزا
 .تسا هدش هداد حرس

۶ ۱ 
 هیحاتتفا ینارنخس رد ار یرگید شور مزیتونپیه ناداتسا زا یخرب
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 یدایز رایسب ییاریگ و تیباذج زا هک دنهدیم رارق هدافتسا دروم شیوخ
 رارفا یور رب هکنآ یاج هب یریذپمزیتونپیه تست احنیا رد .تسا رادروخرب

 مامت یر رب «دریگب تروص هنحص یاهیلدنص یور رب رقتسم بلطواد
 لکش جوا رد نآ زا سپ .دوشيم ارحا دنراد روضح ناس رد هک یدارفا

 یارحا یارب و هدش نیجلگ رتریذپنیقلت دارفا تست نیا نتفرگ

 توعد هنحص یور هب یمزیتونپیه یاههدیدپ هئارا یاههمانرب زیمآتیقفوم
 تردق ندروآرد شیامن هب نمض امش بیترت نیا هب .دنوشیم تیاده ای
 .دیاهدرک شنیزگ مه ارهاوخلد دارفا «اهناسنا یری ذپ نیقلت

 ار دوخ ینارنخس هکنآ زا سپ «جیهم رایسب همانرب نیا یارجا یارب
 نیا هب ار ناتدوخ تبحص «دیدش کیدزن لامع هلحرم هب و دیداد ماجنا
 : دیهد همادا تروص

 تردق یلاثم یط زیزع نایجاشامت امش همه هب ملیام اجنیا رد»

 رب ار ناتیاهاپ هک منک یم شهاوخ امش همه زا الاح .مهد ناشن ار نیقلت

 یور رب ار ناتیاهتسد . دیهد هیکت یلدنص یتشپ هب و هداد رارق نیمز یور

 دياب امش ندب تالضع مامت .. .دینک سک الیر ًلماک و هداد رارق ناتیاهوناز

 ار اهکلپ و دیدنبب ار ناتنامشج الاح .. .دنشاب شنت زا رود و لش الماک

 هتسب امش یاهکلپ هک یلاح رد نونکا .دیهد راشف رگیدکی یور رب ًالماک
 هب الماک ار اهمشج ... دیناخرچب الاب تمس هب ار ناتیاهمشج هرک « دناهدش
 هاگن ناتزغم هدعاق هپ دیراد ییوگ ...دیناخرجب بقع و الاب تمس

 ...دیهد راشف رگیدکی یور رب مه ار ناتیاهکلپ لاح نیمه رد ... دینک یم

 یندم زا سپ ... دناهدیپسح رگیدکی هب الماک امش یاهکلب هظحل نیا رد

 دینک زاب رگیدکی زا ار ناتیاهکلپ دیناوتیمن رگید هک دینک یم ساسحا
 دینیبیم ! دینک ناحتما الاح ...دنوش ادح رگیدکی زا هک دنتسین لیام اهنآ

 زا اهنآ درک زاب یارب ردقره ...دینک زاب رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن هک
 ۵. ددبسچبیم رگیدکی هبرتشی اهن آ..ینزب روز رگیدکب



 ۱۹۷  هیحاتتفا ینارنخس

 زا تقد هب ار هسلح رد نارضاح «الاب تانیقلت نایب اب نامزمه

 یمک ِتمحز اب ای یتحار هب یهورگ دنچره .دینارذگب رنربر
 دنناوتیمن زونه یدایز دادعت یلو «دناهدرک زاب ار ناشیاهمشح

 یاهکلپ .دناهدز تسد یرمثیب یاهششوک هب و دننک زاب ار ناشیاهمشح
 نیا دهاش یتاظحل یارب هکنآ زا سپ .دناهدیبسچ رگیدکی هب ًالماک اهنآ
 و دینزب مه هب ار ناتیاهتسد فک ناهگان «دیدوب لصاحیب یاهششوک

 : دییوگب دنلب یلیخ
 .دینک هاگن نم هب امش همه الاح .دش مامت زیچ همه !بوخ یلیخ»

 زاب ار ناتیاهمشج .دینک زاب ار ناتیاهمشچ دیناوتیم هظحل نیا رد امش همه
 «!دینک

2 
 ےک

۰ 

 ۳۸ لکش

 تاسلج یارب رطخیب ًاقلطم و رثؤم «تحار نومزآ کی تست نیا
 فارطا کجوک تالضع هک تسا نآ رد امش تیقفوم تلع .تسا هیحاتتفا
 کی اب هتکن نیا .دنتسه ساسح نیقلت هب تبسن هداعلاقوف «مشچ هرک
 رد اهمشچ هرک یتقو «هکنیا نآ و تسا هدش ماگمه یکیژولویزیف تقیقح

 هرک هک ینامز ات .دننک تکرح الاب تمس هب ءاهکلپ ندوب هتسب طیارش

 تسین رداق وا «ناسنا ندب یژولویزیف ظاحل زا دنتسه الاب هجوتم اهمشچ
 .دییامرفب هجوت (۳۸ لکش) هب .دیاشگب ار شیاهکلپ هک

 هب تیقفوم لامک اب اریریذپنیقلت نومزآ کی هک یطیارش رد الاح .
 یریذپمزیتونپیه تست کی یارجا هب هک تسا نآ نامز «دیاهدیناسر ماجا
 .دیزادرپب رگید



 ,رهاشم ار نیقلت هداعلاقراخ تردق زیزع نایجاشامت امش همه»
 زکر مت رتشیب امش هک هزادنا ره «دیدومرف هظحالم هک روطنامه .دیدرک

 «.دریگ یم لکش امش زغم رد نیقلت زا یرتتردقرپ و رتهب راثآ«دینک
 راضح هک اجنآ زا .تسا هتفهن یسانشناور لصا کی الاب هلمج رد

 دوشیم مولعم نیاربانب «دناهداد ناشن یلمعلا سکع امش تانیقلت هب تبسن

 : دیهد همادا تروص نیا هب اذل.دناهدرک زک رمت یفاک هزادنا هب اهنآهک

 ۳۹ لکش

 یریذپ نیقلت نومزآ کی ماجنا هب مه اب یگمه دیهدب هزاجا الاح»
 مه هب ای لفف رگیدکی رد امش یاهتسد تست نیا رد .ميزادرپب رگید
 الاب تمس هب ار ناتیاهتسد هک منک یم تساوخرد امش همه زا .دنبسجیم

 لباقم رد ار ناتیاهتسد فک هک منک یم شهاوخ امش زا الاح . دیروایب

 هب ار اهتسد فک الاح .دینک زاب ار ناتیاهتسد ناتشگنا و هداد رارق رگیدکی

 .دینک بالق رگیدکی رد ار ناتیاهتسد ناتشگنا و دینابسجب رگیدکی
 ورف رگیدکی رد رتمکحم و رتتفس دیناوتیم هک ردقره ار ناتناتشگنا
 «.دینابسجب رگیدکی هب الماک ار اهنآ.دینک بالق و هدرک

 ر ناتیاهتسد «نایچاشامت رتهب مهف یارب «قوف بلاطم نایب ماگنه هب

 +) .دینک بالق رگیدکی رد مکحم ار ناتناتشگنا و دیروایب ناترس یالاب هب
 : دییوگب هظحل نیا رد . دییامرفب هجوت (۳۹ لکش

 فک هک یتروص هب «دیناخرجن الاب تمس هب ار ناتتسد الاح»
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 دیناوتیم هک ردقره .دنریگب رارق قاتا فقس فرط هب امش یابد
 .دیهد رارق ناترس یالاب الماک ار اهنآ دیشکب رتالاب و الاب ار ناتیاهتسد
 ...دیهد راشف رگیدکی هب رتدایز و رتشیب ار ناتناتشگنا «دیناوتیم ردقره
 هب ًادیدش ار ناتیاهتسد هک یلاح رد الاح ...دیدش یلیخ ...مکحم یلیخ

 ساسحا نونک !...دینک هجوت نم یاهفرح و نم هب «دیاهدرک لفق رگیدکی

 ردقره ...دنوشیم رتتفس و تفس ناتیاهتسد جیردت هب هک دینک یم
 یاهتسد ... دنوشیم رتتخس و تخس اهنآ...دیشک یم رتالاب ار ناتیاهتسد
 رد الماک اهنآ ًانمض ...دناهدش تخس و تفس الماک هظحل نیا رد امش

 و تفس الماک امش ةتفر مهرد ناتشگنا ...دناهدش مکحم و لفق رگیدکی
 رگیدکی هب نانجنآ و دناهتفر ورف مهرد مکحم ردقنآ اهنآ ....دناهدش تخس

 تفس یاهتسد ...دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دنتسین رداق هک دناهدیبسج

 ناترس یالاب رد نانچمه ار ناتدوخ هدش لفق مهرد ناتشگنا و هدش

 زا ار اهنآ دیناوتیمن امش ...دناهدیبسح رگیدکی هب الماک اهنآ...دیرادهگن

 یالاب رد روطنامه ار ناتدوخ ةدش لفق مهرد یاهتسد ... دینک ادج رگیدکی

 امش ناتشگنا ...دناهدییسح رگیدکی هب الماک اهنآ ...دیرادهگن ناترس

 امش ...دناهدش تخس و تفس الماک ...دناهتفر ورف رگیدکی رد الماک

 بسج اب امش ناتشگنا ...دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن رگید
 دیناوتیمن رگید امش . یو و .دناهدیبسچ رگیدکی هب مکحه

 دینک یعس! دینک ناحتما...دینک زاب رگیدکی زا ار ناتیاهتسد و ناتناتشگنا
 ...دنوشیمن ادج رگیدکی زا اهنآ ...دینک ادح رگیدکی زا ار ناتیاهتسد
 «! دناهدییسح رگیدمه هب الماک امش یاهتسد

 رظنریز ار هسلح رد نارضاح همه تناتم و تقد اب عقوم نیا رد

 هک ینامز اهنآ زا یهورگ .دیشاب اهنآ یاهلمعلا سکع فظاوم و دیری ۱
 «...دینک ادح رگیدکی زا ار ناتیاهتسد دینک یعس» دیدرک مالعا امش

 ساسحا رگید یعمج هک یلاح رد «دننکیم ادج مه زا ار ناشیاهتسا
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 ردقنآ اهتسد ندییسج تلاح نيا.دنا دیبسچ مه هب ناشیاهتسد هک دننک یم

 مه زا ار ناشیاهتسد مه دايز روز اب دنناوتیمن اهنآ هک تسا مکحم و دیدش
 تهب تلاح رد هک دنراد دوجو مه راضح زا یدایز هدع ًانمض دننک ادج
 ششوک مامت اب و دناهدیپسح رگیدکی هب االماک ناشیاهتسد ؛دایز بجعتو

 نیا هب الاح . دننک ادح رگیدکی زا ار ناشیاهتسد دناهتسناوتن «دناهدرک هک

 : دیهد همادا ناتدوخ ینآرنخس هب تروص

 امش یاهتسد اجنیا رد نم « دییایب هنحص یوس هب نم فرط هب ًافطل»
 «.منک یم ادج رگیدکی زا ار

 طسو یورهار رد ٠ دیآیم دیدپ یبلاج رایسب هرظنم ماگنه نیا رد

 ار دوخ هدیبسچ مه هب و هدش لفق رگیدکی رد یاهتسد هک یدارفا «اهیلدنص

 و تهب زا ولمم یتلاح اب و دنهداد لیکشت یفص «دنهتفرگ رس یالاب رد
 دیوش هریخ اهنآ کی هب کی نامشچ رد امش دنیآیم امش تمس هب تريح

 , زا ار ناتیاهتسد !دش مامت زیچ همه» : دییوگب هنارمآ و مکحم یتلاح اب و

 ادج رگیدکی زا ار ناتیاهتسد دیناوتیم الاح امش .دینک ادج رگیدکی
 «! دناهدش دازآ الماک امش یاهتسد . دینک سک الیر ار ناتیاهتسد .دینک

 اهنآ هب یلو « دینک یم دازآ ار اهنآ کی کی یاهتسد بیترت نیا هب
 و هنابدؤم یتسژ اب هکلب «دندرگ رب نایجاشامت لحم هب هک دیهدن هزاجا

 دنیایب هنحص یور هب و هدمآ الاب اههلپ زاهک دینک شهاوخ نانآ زا هنامرتحم
 .دنریگب رارق یلاخ یاهیلدنص رد و

 رد یاهتسد گز امش یاههژوس هک یلاح رد و نامز نیا رد

 ار تانیقلت تردق ًالمع و هدرک زاب رگیدکی زا ار دوخ هدش لفق رگیدکی

 و هتفرگ رارق هنحص یاهیلدنص یور رب «دناهدرک ناحتما ناشدوخ یور رب

 هب مه امش .. .. دنتسه امش میلست هدنیآ یاههمانرب یارب دنتک یم ساسحا

 رپ بوخ یاههزوس اب ار هنحص یاهیلدنص دیاهتسناوت یتحار هب و یگ داس

 .دیک
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 باسح هب «دش هراشا نآ هب الا روطس رد هک روطنامه ؛تست نیا

 هتکن کی احنیا رد یلو «دوشیم هتشاذگ اهنآ یریذپنیقلت و نیقلت تردق

 امش هک یطیارش رد :تسا نیا نآ و دراد دوجو مه یکیژولویزیف اب یکیزیف

 الاب تمس هب مه ار ناتیاهتسد فک و هدرک لقق رگیدکی رد ار ناتناتشگزا
 هک یروط «دیاهدیشک الاب هب دیاهدوب رداق هک اجنآ ات ار اهنآ و دیاهتفرگ

 ظاحل زا «دناهتفرگ رارق ناترس یالاب رد تفس و میقتسم تلاح هب اهتسد
a ۰م اس ۰ ۰   ” Eهک اجنا ات .دینک ادج رگیدکی زا ار اهنا دیناوتیم یتخس هب یکیزیف  

 دارفا مامت یور رب یریذب نیقلت تست کی لامعا و ارحا زا «دیناوتیم

 و هقیلس هب الماک رما نیا صیخشت هتبلا .دینک یراددوخ هسلح رد رضاح

 .دراد یگتسب امش راک شور

 لوبق اهنآ رد یاهدع یعیبط تروص هب هک اهنومزآ نیا ماجنا زا سپ
 ۰ ۰ ۰ E 3 ۳1 ۰ هد و

 نیا دناهتسناوتن هک ییاهنا نهد رد هسیمه « دیوسيم در یهورگ و

 یدارفا روطچ هک دوشیم داجیا لاؤس نیا دنهد ماجنا یبوخ هب ار اهشیامزآ
 ا ۳9 . £

 لیلد نیا هب دیئاوتیم امش هتبلا .دنتسناوتن اهنآ هک یلاح رد دننک ادیپ

 اهنآ و دندرک زکر مت رتهب طیارش نآ رد هنحص یور دارفا هک دیوش لسوتم
 ظاحل زا یلو .دنهد ماجنا ار راک نیا یبوخ هب دنناوتب ًادعب تسا نکمم مه
 ارج هک دنامیم یقاب لاؤس نیا هشيمه نایجاشامت زا یهورگ یارب یفطاع

 عوضوم نیا یور رب دیاب امش .دناهتشادن زک رمت تردق نارگید هزادنا هب

 رشب تایصوصخ زا یکی یریذپمزیتونپیه هک دینک رارکت ار نآ و هیکت
 السم «دریگب تروص تیعمج نیا رد یرگید تست رگید راب رگا و تسا

 یلبف هورگ اب السم هک دنهد یم باوح نآ هب رتدور یدیدح هورگ

 . دنتوافتم

 نآ رد هک ییاهنآ «یهورگ یریذپنیقلت نومزآ کی ماجنا زا سپ

 روزیتونپیه هب تبسن یرتشیب یریذپنیقلت تردق «دنوشیم لوبق ناحتما
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 یدارفا هک یلاح رد «دننک یم رارقرب تروپار وا اب حالطصا هب و هدرک ادیپ
 و مواقم دارفا تروص هب اهتدم اي هشيمه یارب «دناهدش در هک

 یتروص هب هک دراد امش دوجو هب یگتسب نیا .دنیآیم رد ریذپانمزیتونپیه

 هسلج نیا یارب اهنت اهنومزآ نیاهک دینک تیوقت مود ةتسد رد ار هدیقع نیا
 .تسا هدوب

 هزادنا هب و هداد ماجنا ییوخ هب ار هیحاتتفا ینارنخس امش هظحل نیا رد

 نآ نامز الاح .دیاهدرک رپ بوخ یاههژوس زا ار هنحص یاهیلدنص یفاک .
 ار یمزیتونپیه یاهشیامن و دینزب تسد همانرب یلصا تمسق هب هک هدیسر

 .دینک عورش



 مهدزناپ شخب

 هنحص رد یمزیتونپیه یاههدیدپ شیامن

 رب اهیلدنص فیدر یور رب امش ربارب رد اههزوس مامت هظحل نیا رد

 زاغآت روص نیا هب ار دوخ یاهتبحص امش .دناهتفرگ رارق ینحنم طخ کی

 :دینک
 - امش زا « دنراد روضح نلاس نیا رد هک یدارفا مامت فرط زا نم»

 رکشت تیاهنیب - دیاهدش بلطواد و هدومرف فطل هک ینایاقآ و اهمناخ
 ردقره اجنیا رد امش روضح ات مربیم راک هب ار مششوک مامت نم .منک یم
 «.دشاب رتزیگناهرطاخ و رتبلاج «تسا نکمم هک

 :دییوگب اهنآ هب و دیخرچب راضح تمس هب عقوم نیا رد
 یهاگ مراک یاضعتقا هب هکنيا زا «یمارگ راضح «ریزع ناتسود»

 مزال ًاررکم .مهاوخیم ترذعم «متسیاب امش هب تشپ موشیم روبجم

 زاغآ رد .منک تبحص اهنآ اب و مخرچب نابلطواد هورگ تمس هب نم دوشیم
 ره داجیاای ندیدنخ زا ًادج منک یم اضاقت زیزع نایچاشامت امش زا هسلج
 عورش هیلوا قیافد رد صوصحخب هلأسم نیا دیک یراددوخ ییادصورس عون

 یقیقد یاهراک ماجنا یارب اریز «تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا همانرب

 رد نیاربانب .تسا زاین یدایز زکرمت هب «دنهد ماجنا دیاب دارفا نیا هک
 دیناوتیم «دیهاوخب ردقره نآ زا سپ «دیشاب تکاس یتامدقم تاظحل

 اههمانرب هب ًاقیقد و دیشاب تکاس ًالماک دعب هب هظحل نیا زا ًافطل . دیدنخب

 اب دناهنحص یور رب هک یناسک اب مهاوخیم امش زا نم ... دیشاب هتشاد هجوت

 زا «دیدوب هنحص یور رب ناتدوخ رگا هک دینک راتفر یمارتحا نامه
 «.دیتشاد راظتنا نارگید
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 «یمزیتونپیه هیحور ناحتما»-یهورگ نومزآ نیلوا

 رضاح دارفا ةمه رانک کی زا و دیهدب دوخ هنت هب یشخرچ مین الاح
 نیا رد .دیریگب رظنریز ار - بلطواد دارفا و نایچاشامت زا معا - نلاس رد

 یتلاح هب امش «یهورگ شیامزآ نیلوا رد» :دییوگب نابلطواد هورگ هب هظحل

 تحار امش تیعضو نیا رد .میمانیم یمزیئونپیه هیحور ار نآهک دیسر یم

 هبرجت ًالمع ار نتفرگ رارق سکالیر طیارش رد و ندرک تحارتسا «ندوب
 یاهیلدنص یور تحار هک مهاوخیم امش همه زا راک نیآ یارب .دینک یم

 و دیزاس رقتسم نیمز یور رب ار ناتدوخ یاهاپ و دیریگب رارق دوخ

 یور رب تسد ره هک یروط هب «دیهد رارق ناتیاهوناز یور رب ار ناتیاهتسد

 امش همه الاح !بوخ یلیخ .(4۰ لکش) دریگب رارق شمانمه یوئاز
 .دیریگب رارق ناتیاهيلدنص یور رب تحار

 یی نوین

 نم یوس هب ار ناتدوخ هجوت مامت منک یم اصضاقت امش همه زا نونک »

 و تانیقلت هیلک هب هقالع و قایتشااب دیاب امش طیارش نیا رد .دیراد فوطعم
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 نایب لبق هک روطنامه .دینک هجوت «دندرگ یم هضرع امش هب هک یبلاطم
 تقد اب دیاب هک تسا تراهم کی یمزیتونپیه طیارش رد نتفرگ رارق «دش
 نیا رد دياب ام ۀمه هظحل نیا رد و هسلج نیا رد .دوش هتخومآ ششوک و

 «. دیپای تسد تراهم نياهب امش رتدوز و رتهب هچره هک مینک ششوک اتسار

 نئمطم . دینک هحوت اههزوس تیعضو و تلاح هب اقیقد ماگنه نیا رد

 نیرتمهم نیا .دنراد هجوت الماک امش یاهفرح و امش هب اهنآ همه هک دیوش

 ًانمض. دینک ادیپ نانیمطا نآ یرارقرب و دوجو زا دیاب امش هک تسا یاهتکن

 «دیشاب اهنآ بظاوم دوجو مامت اب و لماک روط هب دیاب مه امش نامز نيا رد
 .دنشاب هتشاد هحوت امش هب اهنآ دیراد راظتنا هک یتروص نامه هب تسرد

 : دیهد همادا سپس

 سکاالیر الماك دیاب «دیوش مزیتونپیه امش هکنآ یارب «الاح»

 .دیهد شوگ نم یاهفرح هب دوجو مامت اب و هناقاتشم لاح نیع رد و دیوش

 کیدزن تیعضو نیا هب ماگ هب ماگ دیاب دیوش سکالیر هکنآ یارب
 امش ات منک یم حرطم ار یبلاطم نم فده نیا هب ندیسر یارب ...دیوش

 هب نم هک ینامز لاثم یارب .دینک ادیپ هجوت و زکر مت اهنآ یور رب دیناوتب
 یاهاپ یور رب و دنوشیم نیگنس دنراد امش یاهتسد هک میوگ یم امش

 و نیگنس دنراد اهنآ هک دینک رکف دیاب امش «دنروآیم دراو راشف امش

 امش هک یتقو ...دنروآیم دراو راشف امش یاهاپ یور رب و هدش رتنیگنس
 لمع رد «دینک دروخرب اهنآ اب و دییامن هجوت قوف تانیقلت هب تروص نیا هب
 رب و هدش رتنیگنس و نیگنس دنراد ناتیاهتسد هک دینک یم ساسحا مه

 .دننک یم دراو راشف ناتیاهاپ یور

 سک الی ار ناترس تسوپ تالضع امش همه الاح ؛بوخ یلیخ»
 سأر یور رب ار ناتتسد کی «نومضم نیا یور رب دیکأت یارب «.دینک

 تالضع نیا ندش سک الیر دروم رد هک روطنامه الاح» . دیهد رارق ناترس

 نیا رد یتسس دعب و تکرح یعون دینک یم ساسحا «دینکیم رکف
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 توخر و یتسس تلاح نیا شیادیپ یور رب .دوشیم رادیدپ تالضع
 و یناشیپ تالضع هجوتم ار ناتدوخ هحوت مامت الاح .دینک . رک زخم

 تالضع ات دیربب راک هب ار ششوک تیاهن اجنیا رد .دینکب ناتتروص
 ندرگ تالضع الاح .دنوش سکالیر ًالماک امش مشچ هرک و ناهد فارطا
 هسفق رادج تالضع جیردت هب نآ زا سپ .دینک سکاالیر ار ناتیاههناش و
 جیردت هب نآ زا سپ ...دینک سکالیر و لش ار ناتدوخ مکش دعب و هنیس

 نامه رد .دینک سکالیر و لش ار ناتیاهاپ قاس و اهوناز «اهنار .رمک

 حور « دینک یم سک الیر ار ناتدوخ ندب فلتخم یاهتمسق امش هک یتاظحل
 مه امش یاهکلپ تالضع جیردت هب .دوشیم مارآ و سکالیر مه امش رکف و

 الاح نم .دنوشیم هتسب یهاتوک تدم زا سپ و دنوشیم مارآ و سکالیر
 امش همه زا «مدیسر «هس» ددع هب نم هک ینامز «مرامشیم هس ات کی زا

 الاح .دیوش سک الير الماک و دیدنبب ار ناتیاهمشچ هک منک یم تساوخرد
 ًافطل « دی دنبب ار ناتیاهمشح .هس ...ود ...کی «دیشاب تحار امش همه ًافطل

 «. دیراذگب مه یور مارآ ار ناتیاهمشچ امش همه

 هک دیوش نئمطم ات دیریگب رظنریز ًاقیقد ار دارفا مامت هظحل نیا رد
 راضح زا یکی هک دیدرک هدهاشم رگا .دناهتسب ار ناشیاهمشح اهنآ ةمه

 نانامشچ ًافط» : دیوگر اهب باط ًمیقتسم هعتسبت زوه ار شیاهمشچ
 تمسق هب هکنآ زا شیپ «.دیراذگب مه یور مارآ و تحار ار اهنآ .دیدنبب ار

 .دناهتسب ار ناشنامشح دارفا همه هک دیوش نئمطم «دیسرب همانرب یدعب

 هرک «تسا هتسب ناتنامشچ هک یلاح رد مهاوخیم امش همه زا نم الاح»

 ار اهمشچ ردقنآ هتسب یاهکلپ ریز .دنیاخرچب الاب تمس هب ار ناتیاهمشچ
 اب طیارش نیا رد .دینک یم هاگن فقس هب ییوگ هک دیناخرجب الاب تمس هب

 هظحل نیا رد .دینک هاگن ناتدوخ زغم هدعاق هب اي فقس هب هتسب نامشچ
 هب نانچنآ اهنآ ...دناهدیبسح رگیدکی هب ناتیاهکلپ هک دینک یم ساسحا
 ... دناهدیبسح رگیدکی هپ بسج اب ییوگ هک دناهدش لصتم رگیدکی
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 زا اهنآ ندرک ادج هک دناهدیبسج رگیدکی هب مکحم ردقنآ امش یاهکلپ
 هب رتشیب و رتشیب امش یاهکلپ هظحل هب هظحل ...تسین ریذپناکما رگیدکر

 ریذپناکما رگیدکی زا اهنآ ندرک ادج هک یروطب «دنبسجیم رگیدکی

 بسج اب الماک اهنآ . دناهدییسح رگیدکی هب ًادیدش اهکلپ .. ..دوب دهاوحخز

 ریذپناکما رگیدکی زا اهنآ ندرک ادج هک یتروص هب «دناهدیبسچ مه هب

 ادج رگیدکی زا ار اهکلپ دیناوت یمن «دینک ششوک ردقره امش ...تسین

 یو بجا ۱ هاگن ناتزخم هدعاق هب و الاب فرط هب روطئأمه ...دینک
 دینک ششوک ردقره ...دینک زاب رگیدکی زا ار ناتنامشج ینک یعس

 ...دنوشیمن ادج رگیدکی زا اهنآ .. .. دنیسج یم رگیدکی هب رتشیب ب اهکلپ

 ادج رگیدکی زا اهکلپ هک دینیب یم ...دینک ششوک هاو ی ردقره

 «. دنوشیمن

 هدایپ ار رگیدکی هب اهکلپ ندیبسچ تست امش بیترت نیدب
 ندرک زاب یارب ار یلصاحیب یاهششوک اههژوس تاظحل نیا رد .دیاهدرک
 راک نیا هک دننک یم ساسحا یلو «دنهدیم ماحنا رگیدکی زا ناشیاهکلپ

 رگیدکی هب ار اهنآ یاهکلپ یئرمان تردق کی ییوگ .تسین رودقم
 : دیهد همادا راک هب تروص نیا هب هلصافالب .تسا هدنایسج

 یکیرات رد مارآ و تحار روطنامه «دینک شومارف ار مشچ عوضوم»

 ناتندب یاهلولس مامت رد ندوب سکالیر تلاح دیراذگب .دینامب یقاب
 رایسب «مارآ رایسب هک دینک یم ساسحا هظحل نیا رد .دنک ذوفن و خوسر

 .دیوشیم رتدولاباوخ هظحل هب هظحل امش .دیتسه تحار رایسب و بوخ
 مالعا نم هک هرامش ره زا سپ .مرامشب هد ات کی زا مراد دصق نم الاح

 اهر الماک ار ناتدوخ .دیوشیم رتدولآباوخ و دولآباوخ امش «منک یم

 ..گی .دیور ورف هدرتسگ یلش و شمارآ تلاح کی رد دیراذگب .دینک
 امش ...هس .دیوشیم رتسکاالیر و رتدولآب اوخ هظحل هب هظحل امش ...ود

 هدش سکاالیر و لش ًالماک ناتندرگ .دیاهدش سکاالیر ًالماک هظحل نیا رد
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 تلاح رد نالا امش .شش ...جنپ ...راهج . دناهدش سک الیر و لش ناتندب

 هب امش الاح ...هن ...تشه ...تفه .دیاهتفر ورف یاهدرتسگ یلش و شمارآ

 و لش الماک امش ندب تالضع مامت .دیوریم ورف یقیمع و تحار باوخ
 تقد اب «دوشیم هئارا امش هب هک یتانیقلت مامت هب الاح !هد .دناهدش سکاالیر

 نیا رد .دیهدیم ماجنا یبوخ هب ار اهنآ همه و دینک یم شوگ هقالع و
۳ 2 ۳ 

 مامت و دیهد ماجنا یبوخب .دیشاب لیام هک ار یراک ره دیناوتیم ماگنه
 .دیهد ماجنا یتسرد هب و ک رد یبوخب . دنوشیم هئارا امش هب هک ار یتانیقلت

 مامت «قایتشا اب هک دیاهدرک ادیپ ار تراهم و تیلباق نیا امش هظحل نیا رد

 «.دیهد ماجنا ار اهنآ یبوخ هب و هداد شوگ ارم یاهفرح

 رم ت سج

7 ۷ /⁄/ 
۱ / ۳ 

 ۴۱ لکش

 و تسرد تروص هب «دیراد رارق هنحص یور رب هک یتاظحل مامت رد

 )41 لکش) .دینک هدافتسا مالک اب ماگمه دوخ یاهتسد تاک رح زا هدنزاس

 .دراد یدایز ریثأت نیوعدم و اههژوس رظنبلج رد رونام نیا

 اب .مرامشب جنپ ات کی زا یمارا هب مهاوخیم نم الاح «بوخ یلیخ»
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 هب هک یتقو «دیوشیم رترایشه و رایشه امش «منک یم نایب هک هرامش ره

 ...کی « دیشاب هدامآ .دش دیهاوخ رایشه و رادیب الماک امش «مسرب جنپ ددع

 الماک امش ...راهچ ...دنوشیم زاب امش نامشچ مک مک الاح «هس ...ود
 !جنپ دیاهدش هدامآ یدعب یاههمانرب ماجنا یارب و هدش رایشه و را دی

 «.دینک زاب ار ناتیاهمشج همه «دینک زاب ار ناتنامشح

 یاهشیامن یدعب یاهتمسف رد امش تیقفوم یارب همانرب نیا ۱

 کی نیا نارگ اشامت یارب .تسا رادروخرب یتایح تیمها زا یمزیتونپیه

 لش تلاح «رگیدکی هب اهکلپ ندیبسچ نومزآ .تسا نیشنلد و ابیز زاغآ
 و ندش لش «اهیلدنص یور رب یمزیتونپیه یاههزوس ندش اهر و ندش
 کو کشم دارفا هلمح زا - دارفا همه رد ...و نیفرط ای ولج هب اهنآ رس نداتفا

 نایرج لاح رد ییاهزیح ًاعقاو هک دروآیم دوجو هب ار رکف نیا داقتعایب اب

 .تسا رادروخرب یدایز هبذاج زا اهنآ یارب یهورگ مزیتونپیه ًالوصا .تسا
 .تسا هدوب اهنیا زا رتشیب یلیخ امش تیقفوم و تفرشیپ عقاو رد یلو

 هک دیدوب هتفگن بلطواد هورگ هب لبق زا امش هک دیشاب هتشاد هجوت

 دیهاوخیم هک دیدوب هدش رک ذتم هکلب «دینک مزیتونپیه ار اهنآ دیهاوخیم
 نیا .دنریگب دای ار زکر مت هوحن ات دیهد ناشن نانآ هب ار یمزیتونپیه هیحور
 امش اب هلباقم ددصرد اهنآ زا کی چیه هک دیدرگ ثعاب امش راکتبا

 « دنشاب هدرکن یراکمه مه رفن ود یکی رگا نایرج نیا زد هتبلا.دنیاینرب

 مزیتونپیه یارب ار یدرف دیاهتساوخن امش هلحرم نیا ات .درادن یدایز تیمها

 یمزیتونپیه باوخ کی رد ار اهنآ ماگ هب ماگ هکلب «دینک توعد ندش
 زا .ندش سکاالیر زا سپ نایرح نیا رد و دیاهداد رارق طسوتم دعب و کبس

 «ندش لش یارب نیقلت زا نایاپ رد و رگیدکی هب اهکلپ ندیبسچ تست
 هب امش نایرج نیا رد .دیاهتفرگ هرهب ندیباوخ دعب و ندش سک البد
 نايم زا هک دیاهدش هحوتم امش نونکا .دیاهدش لئان یدایز یاهتیقفوم

 مادک اینا .دنراد یرتشیب یریذپمزیتونپیه دادعتسا مادک لوا ناتیاههزوس
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 اب بسانتم دیناوتیم نیارباتب .دنهدیم ناشن دوخ زا یرتشیب تمواقم

 .دینک باختنا یرتهب یاههژوس «دیاهتفرگ رظن رد ارجا یارب هک یاهمانرب
 یناج هشيمه «دیاهدد ماجنا نونک ات هک ییاهراک نایرج رد «رتمهم همه زا

 دنمهلگ امش زا ادعب یدرف هک دیاهدرکن یراک و دیاهتشاد ار مارتحا و بدا

 اهنآ هک دیاهتشاذگ رثا نارگ اشامت راکفا و ناهذا رد یتروص هب امش .دوش
 عقوم نیارد .دننک یم یراکمه امش یدعب یاههمانرب اب قایتشا اب و ًالماک

 .دینک یبایشزرا .دیاهداد ماجنا هلحرم نیا ات هک ار ییاهراک دیهاوخب دیاش
 .دندش دولآباوخ یمک و سکاالیر امش یاههژوس «دش ماجنا هک هچنآ اب
 مزیتونپیه کی امش هک دناهدرک لوبق نارضاح همه ای تیرثکا کنیا
 اهنآ همه هدش ماجنا هبرجت رد هک تسا نآ تقیقح .دیاهداد ماجنا ار یهورگ

 دنتفر ورف کیس باوخ کی هب مهنآ یمک دادعت اهنت و دندشن مزیتونپیه
 بو رایسب عورش کی امش اجنیا رد .درادن یدایز تیمها نیا یلو
 و بترم هدنیآ یارب ار اهراک مامت امش تسخن یاهماگ نامه زا .دیاهتشاد

 "یاهتمسق رد دوخ یعطق تیقفوم هب دیناوتیم نونکا مه و دیاهدرک هدامآ
 .دیشاب هتشاد نیقي و نامیا همانرب یدعب

 اههظحل نیا رد» :دییوگب راضح هب باطحخ دیناوتیم الاح

 ار نیقلت ریثأت و تردق رشیب هک مینزب تسد یمهم یاهشیامزآ هب میهاوخیم
 تردق یور رب هک ميزادرپیم یتانیقلت نایب هب زاغآ رد ... دنهدیم ناشن

 هزوس نیلوا ناونع هب هک تسا لیام یسک هج الاح .دنراذگ یم ریثأت لداعت
 «؟ دنک تکر ش اهشیامزآ نیا رد

 تشب فرط زا طوقس نومزآ

 دینک باختنا ار یدرف و دیدرگ رب نابلطواد تمس هب هظحل نیا رد

 ناشن یریذپمزیتونپیه رد ار شیوخ تیلباق و تردق یلبق نومزآ رد هک
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 و دصق اب و ًانلع امش نآ یط رد هک تسا یشیامزآ نیلوا نا تا او

 هک تسا مهم یلیخ .دیهد رارق هبرجت دروم ار یدرف دیهاوخیم یلبق مالعا

 .دیوش قفوم شیامزآ نیا رد

 یو زا .دینک هدافتسا ناوح درم کی را شیامزآ نیا یارب هشیمه

 وا ايا هک دیسربب وا زا هناتسود یلیخ امش و دیایب امش فرط هب هک دیهاوخب

 دیدش نئمطم هکنآ زا سپ ؟هن ای دنک تکر ش تست نیا رد دهاوخیم ًادج
 : دیهد همادا تروص نیا هب «تسا راک نیاهب لیام هک

 رگیدکی هب ار ناتیاهاپ و دیتسیاب تسار نم یوربور «بوخ یلیخ»
 و رکفت هنوگچ هک میهدب ناشن میهاوخیم شیامزآ نیا رد .دینابسچب

 رس تشپ رد نم .دراذگب رثا امش یلداعت تیعضو یور رب دناوتیم زکر مت

 ار امش دراد ورین کی ییوگ هک دینک یم ساسحا امش .مریگ یم رارق امش
 نم اریز « دیشاب هتشادن نداتفا و طوقس زا یسرت چیه .دشک یم دوخ تمس هب

 «.منک یریگشیپ امش یتحاران و طوقس زا ماهدامآ و ماهداتسیا امش تشپ رد
 و قایتشا اب «دیزادرپیم بلاطم نیا نایب هب هک یتاظحل نامه رد

 یور رب هناقاتشم هک دیهاوخب وا زا .دیوش هریخ وا نامشج رد یتدم یارب

 نآ یور رب روشرپ یلکش هب و دنک زکر مت دیهدیم هئارا وا هب هک یبلاطم
 امش هاگن یور رب یو نامشچ هک دیدرک هدهاشم هک ینامز .دنک زکر مت

 مسجت تردق هک دییامن مالعا یو هب و دینک رکشت وا زا .تسا هدش زک رمتم
 و ددنیب ار شنامشج هک دیهاوخب وا زا هظحل نیا رد .دراد یبوخ زک رمت و

 زا هکنیا یارب .دهد رارق سکالیر و شمارآ طیارش رد مه ار شندب
 رارق شیاههناش یور رب ار ناتیاهتسد ءدیوش نئمطم وا ندوب سک الی

 مسجت هک دیوگب وا هب .دیهد ناکت بقع و ولج هپ ار وا یمارآهب و دهد
 هب و هدش الول نیمز هب نییاپ زا هک تسا یبوج راولا کی دننام شندب دن

 همادا تروص نیا هب سپس .دنک تکر ح بقع و ولج هب دناوتیم تلع نیمه
 : ریهد
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 امش رس تشپ هب مهاوخیم نم هظحل نیا رد . دیشاب هدامآ الماک »

 هب ار امش دهاوخیم ییورین هک دینک یم ساسحا امش عقوم نیا رد .مورب

 ار امش نم «دیشاب هتشادن نداتفا زا یسرت چیه .دزاس فرحنم بقع تمس

 ماجنا یارب و دیدنبب ار ناتنامشح .تسا هدش هدامآ زیج همه .مریگ یم

 «. دیوش هداما شیامزا

 : دییوگب هژوس هب هنارمآی نحل اب یلو یمارآهب نآ زا سپ
 بقع تمس هب ییورین طسوت نالا امش ...دینک اهر ار ناتدوخ»

 یلاح نامه رد ... دینک اهر ار ناتدوخ ... دینکن تمواقم ... دیوشیم هدیشک

 نتندب«دیاهدرک زکر مت بقع تمس هب ندش هدیشک رکف یور رب امش هک
 اب هنامیمص یلو هاتوک تبحص نیا «.دوشیم هدیشک بقع یوس هب مه

 دنونشیم ار نآ زا یمک یاهتمسق اهنت نایجاشامت .تسا مهم رایسب هژوس

 و هدرک هجوت ًاقیقد نآ یاهتمسق مامت هب هژوس یلو «دننک یم هجوت نآ هب ای

 بقع هب یو نداتفا مدع و وا نتشادهگن دروم رد امش زا نانیمطا بسک اب
 زا الماک و ًاقیقد هک دنک یم ساسحا رویجم ای قاتشم ار دوخ رتشیب

 .دنک یوریپ امش تاروتسد

 رس تشپ دوخ یاهتسد اب و دیریگب رارق هژوس تشپ رد ًالماک الاح
 رارق شرس تشپ رد امش دوش نئمطم وا هک دینک سمل یتروص هب ار هژوس
 : دیزادرپب ریز تانیقلت نایب هب هظحل نیا رد .دیراد

 تشپ تمس هب ار امش دراد ییورین هک دینک یم ساسحا امش»

 امش ...دینک زکر مت بقع تمس هب نداتفا رکف یور رب الاح ...دناریم
 هدیشک بقع تمس هب امش ...دینک یم طوقس بقع تمس هب دیراد

 «.مریگ یم ار امش نم... دیسرتن نداتفا زا... دیوش یم
 یلو «دیریگب هلصاف هزوس زا یمک «تانیقلت نیا نایب ماگنه هب

 نیا تکرح نیا اب .(4۲ لکش) دینک زارد وا ندب تمس هب ار ناتیاهتسد
 ؟ییورین» امش یاهتسد زا هک دریگ یم یاج نارگ اشامت نهذ رد روصت
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 دوز ای ريد وا و دناشکب بقع تمس هب دهاوخیم ار هزوس هک دوشیم عطاس

 امش ناتسد یور رب وا هکنآ زا سپ .دنک یم طوقس امش یاهتسد یور رب

 .ددرگر ب دوخ ۀداتسیا و هیلوا تلاح هب هرابود ات دینک کمک «داننا

 ار نآ دیاب هک مهدیم حرش امش یارب ار یمهم رایسب هتکن اجنیا رد

 اجنآ رد و دیورب هژوس رس تشپ هب امش رگ ا.تسناد یاهفرح رارسا زا یکی
 تیعضو اب «دنکن طوقس رس بقع زا وا و دیزادرپب یششک یاهساپ ماجنا هب
 هکنآ زا سپ راک زاغآ نامه رد نیاربانب .دش دیهاوخ وربور یبسانمان رایسب

 وا رس تشپ هب «دیداد هئارا ار مزال تانیقلت بقع هب طوقس دروم رد هزوس هب
 ار یو رس بقع تمسق « دش نایب البق هک یتروص نامه هب تسرد و دیورب

 تعرس هب و دینامن یقاب هژوس ندب بقع تمسق رد رگید یلو دینک سما
 رد ردیرض تروص هب ار ناتیاهتسد هنادرسنوخ یلیخ و هدمآ وا رانک *
 رانک رد ار اهنآ تحار یلیخ هکنیا ای دیزاس رقتسم ناتهنیس یولج تمسق
 .دیهد همادا تانیقلت هئارا هب طیارش نیا رد . دیرادهگن نازیوآتلاح هب ناتن
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 رد هلصاف ماگ ود یکی اب «دش راکش آ بقع هب هژوس طوقس راثآ هکنآ زا سی

 یاهساپ EET دیریگب رارق وا تشد

eیداع تلاح هب ار وا «داتفا تشب هد هب هژوس هکنآ زا سپ  

 تسد اب امش ای درک تمواقم رخ تانیقلت لباقم رد وا رگا .دینادرگرب

 یوتم بقع هب ولج یاتسار رد شنداد ناکت و شیاههناش یور رب نتشاذگ

 اهنت فده هک دیهد رک ذت وا هب .تسین سک الير یفاک هزادنا هب هک دیدش

 وا رگا.دنکن تمواقم و دشاب سکالیر الماک دیاب وا هکلب .تسین زک رمت
 ؛دیآیم شیپ تردنهب یلیخ تلاح نیا و - درکن یراکمه یفاک هزادنا هب
 وا زا دیاهدرک باختنا لوا شیامزآ یارب ار دوخ هژوس نیرتهب امش اریز

 .دینک باختنا ار یرگید درف و دیدرگ رب دوخ یلدنص هب هک دینک شهاوخ
 ود نامزمه روط هب هنحص یور رب امش هک تسا نآ مهم رایسب هتکن کی

 اههژوس یارب یرگید و راضح یارب یکی « دیهدیم ماجنا ار یشیامن همانرب

 1 . دیشاب هتشاد رظندم هشيمه دیاب ار هتکن نیا و

 هب ار وا هرابود امش و دش فرحنم بقع تمس هب هژوس هکنآ زا سپ
 ییورین هک دیدرک ساسحا ای آ» :دیسرپپ وا زا «دیدینادرگر ب یداع تلاح

 نیا هژوس هشیمه هک تسا حضاو «؟ دشک یم بقع تمس هب أر امش دراد

 هسلج رد نارضاح ناهذا رد هدیفع نیا لاح هب ات .دنک یم دیت ار بلطم

 امش نونک | .تسا هدناشک بقع تمس هب ار هژوس «ییورین» هک هتفرگ یاح

 همانرب یدعب یاهتمسق یارجا هب زتبسانم هنیمز و رتشیب یگ دامآ هب
 .دیزادرب یم

 یور رب ار تست نیا و دینک باعختنا ار یرگید ناوح درم امش لاح
 دد یکی یور رب ار شیامزآ نیا دیناوتیم امش نآ زا سپ .دیهد ماجنا مه وا

 ناوج نارتخد اپ اهمناخ نیب زا هژوس باختنا .دینک رارکت زین رگید هژوس
 نیاربانب «دنزادرپب یزابهرخسم و یخوش هب نایجاشامت ات دوشیم ثعاب
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 رد اهنت هکلب « ".دینکن توعد اهمناخ زا یدارفنا یاهشیامزآ یارب زگره

 .دینک هدافتسا اهنآر وضح زا یهورگ یاههمانرب نتم
 باحتنا ناوج نادرم نیب زا ار بوخ یاههژوس زا یکی عقوم نیا رد

 . دیهد ماجنا وا یور رب ار رس تشپ زا طوقس نومزآ و هدرک

 هب نتشگز اب زا دعب ؛درک ادیپ قیفوت یبوخ هب راک نیا رد رگا

 بلاطم و دیریگب رارق راضح لباقم رد وا قافتا هب «یداع و یمیبط تلاح

 :دیراد نایب ار ریز

 تروص هب ناسنا هک دینک لایخ امش زا یخرب تسا نکمم الاح»

 .تسین یتسرد رکف نیا .دنک طوقس بقع تمس هب هک دراد یلیامت یعیبط

 تمس هب هژوس طوقس هب مهاوخیم امش زا روصت نیا یتسردان تابثا یارب

 « دتفیب بقع تمس هب هوس دوشیم ثعاب هک یلماع .دییامرفب هحوت ولح

 «.دزاس لیامتم مه نیفرط ای ولج تمس هب ار وا دناوتیم

 ولج تمس هب طوقس نومزآ

 و درادهگن زاب ار شنامشچ هک دیهاوخب وا زا دعب .دنابسچب رگیدکی
 وا تسار مشچ رد الباقتم مه امش .دنک هاگن امش تسار مشچ رد ًامیقتسم

 رس نیفرط رد ار اهنآ و هدرک زارد ار ناتیاهتسد عقوم نیا رد .دیوش هریخ

 ییورین هک دینک یم ساسحا امش» :دینک نيقلت وا هب و دیهد رارق هزوس

 هدیشک نم تمس هب دیراد امش ...دشک یم ولح تمس هب ار امش دراد

 اهر ار ناتدوخ ...دیوشیم هدیشک ولج تمس هب دیراد امش ...دیوشیم
 هب امش ...دینک طوقس امش مراذگ یمن نم ...مریگ یم ار امش نم ...دینک ۰ ِ ۹ م ۴ ۳ ۹ ۰

 تست و

 ام نیاربانب .تسا ییاکیرمآ هدنسیون زا دیکأت نیا هک دییامرفب هجوت -۱
 ناونع هب دوخ ناسنجمه زا طقف و هدرک هجوت نآ هب رتشیب یلیخ دیاب
 .«مجرتم» .مینک هدافتسا هزوس
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 «.ولح فرط هب ...ولح فرط هب ...دیوشیم هدیشک ولح فرط

 ناتیاهتسد « دیتسه لوغشم یظفل تانیقلت نایب هب هک لاح نامه رد

 اهوناز ندرک مخ اب و هتفر بقع تمس هب جیردت هب . دیشکب بقع تمس هب ار

 هک اجنآ زا .(4۳ لکش) دیریگب رارق نیمز زا یرتنییاپ حطس رد ؛رمک و
 و هدش هدیشک ولج تمس هب مه وا «دنک یم بیقعت ار امش مشج هژوس

 هلصافالب و دیریگب ار وا .درک دهاوخ طوقس امش ناتسد یور رب هرخالاب
 رارق لداعت تلاح هب شیاهاپ یور رب ات دیهد رارق یدومع تیعضو رد

 قفوم تشپ هب طوقس شیامزآ رد هک یاهژوس دیشاب هتشاد هجوت .دریگب
 . دهد ماجنا زین ار ولج هب طوقس نومزآ دناوت یم یبوخ هب هدوب

 یلدنص یور رب نتسشن نومزآ

 وا زا .دنک کرت ار هنحص دهاوخب یلبق هژوس هکنآ زا شیب امش
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 یارب .دنامب یقاب هنحص یور رب رگید نومزآ کی ماجنا یارب دیهاوخب

 ینایم تمسق رد یلدنص کی دیهاوخب شیوخ ناراکمه زا راک نیا ماجنا
 رارق نآ یولح تمسق رد هک دینک اضاقت هژوس زا و دنهد رارق هنحص

 : دیراد نایب ار ریز بلاطم راضح و هژوس هب باطح امش نآ زا سپ .دریگب

 تروص هب ار تست نیا هکنآ زا شیپ و نامز رد ییوجهفرص یارب»

 تروص هب ار نومزآ نیا هک ملیام «مینک ارجا امش کت کت یارب یدارفنا

 دای ار نآ یبوخ هب ات دینک تقد نیاربانب .مهد ماجنا همه یور رب و یهورگ

 ار بلاج یهورگ شیامزآ نیا مه اب ام یگمه ءرگید هظحل دنچ ات .دیریگب
 یلدنص یولح رد هک دینک تساوخرد هزوس زا دعب «.داد میهاوخ ماجنا

 «.دنابسچب مه هب ار شیاهاپ و دتسیاب تسار

 تمس هب اهنت هن ار امش ییورین هک دینک یم ساسحا تست نیا رد»

 مخ ولج تمس هب مه ار امش یاهوناز لاح نامه رد هکلب «دناشک یم بقع

 زا سپ «.دناشنیم یلدنص یور رب ار امش یهاتوک تدم زا سپ و دنک یم

 یکیدزن رد امش هک یلاح رد و ددنبب ار شنامشج هک دیهاوخب هژوس زا نآ
 تازاوم هب ار ناتیاهتسد دعب .دیزادرپب ساپ یارحا هب «دیاهتفرگ رارق وا

 رد یمک رایسب هلصاف اب هک یروط .دیهد تک رح ولج تمس هب ناترس

 هب لاح نیا رد .دنسرب وا رس بقع هب و هدرک روبع هژوس همجمج نیفرط
 : دیزادرپب مه یظفل تانیقلت نایب

 تمس هب ار امش دراد ییورین نونکا مه دینک یم ساسحا امش»

 .دینک یم طوقس یلدنص یور رب بقع زا یدوز هب امش .دناشک یم بقع

 رب امش رارقتسا راک نیا و دنوشیم مخ ولج تمس هب دنراد امش یاهوناز
 هديشک بقع تمس هب دیراد امش .درک دیهاوخ لیهست ار یلدنص ید

 . . . دینیشنب «دیریگیم رارق یلدنص یور رب دیراد امش .دیوشیم

 رتشیب « دیلوغشم الاب بلاطم نایب هب هک یلاح رد « ... دینیشنب ..۰ دینیشنب

 ندب یدوز هب ٤٤(. لکش) دیورب هژوس یکیدزن هب و ولج فرط هب رتشیب و
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 تان کک یوو اا
 یراکمه رطاخ هب وا زا عقوم نیا رد .دتفایم یلدنص یور رب «پات»

 یور رب و دورب هک دیهاوخب وا زا و دینک رکشت هداد ناشن هک یاهنامیمص

 .دریگب رارق شدوخ یلدنص

 نتسشن تست - یهورگ نومزآ نیمود

 هزاجا الاح .بوخ یلیخ» :دییوگب بلطواد دارفا هب باطخ الاح
 لباقم رد درف ره .میهد م انا ار نومزآ نیا یهورگ تروص هب هک دیهدب

 رگیدکی هب ار ناتیاهاپ الاح «بوخ یلیخ .دنسیاب شدوخ یلدنص

 نیفرط رد تحار دنتسه سکاالیر ًلماک هک ار ناتیاهتسد و دینایسچب

 .دیوش نئمطم هک تسا نیا مهم رایسب هتکن عقوم نیا رد . دیهد رارق ناتندب



 ۳۹ / ...یاههدیدپ شیامن

 نیا تیاعر زا سپ الاح .دیاهتفرگ رارق ناترس تشپ رد تسرد اهیلدنص

 رارق ناتیاهیلدنص یولج رد منک یم شهاوخ امش همه زا «یتظافح هتک
 نم یوربور یدایز دادعت هظحل نیا رد .دیشاب سکاالیر الماک و دیریگب

 هجوت امش کت کت هب یدارفنا تروص هب مناوتیمن نیاربانب دنراد رارق
 فوطعم نم هب ار ناتدوخ هجوت مامت دیناوتیم امش یلو «مشاب هتشاد
 هلمج زا یرگید زیچ چیه هب منک یم شهاوخ امش همه زا سپ .دییامرفب
 هک تسا یشیامزآ نیا هک دینک لایخ . دیشاب هتشادن هحوت ناتدوخ نایفارطا

 ناتیاهمشچ امش مه الاح «بوخ یلیخ .تسا نایرج رد نم و امش نیب اهنت
 ((. دی دنبب ار

 و نایچاشامت فرطب امش تشپ هک دیتسیاب یروط عقوم نیا رد
 هب دامتعااب و نانیمطا و راقو اب لاح .دشاب بلطواد دارفا هجوتم امش یور
 یارحا هب «دیدرک هدهاشم ( ٤١ لکش) رد هک یتروص نامه هب لماک سفن

 ءراک نيا ماجنا یارب .دیزادرپب اههزوس مامت یور رب یششوپ یاهساپ

 هب «دناهتفرگ رارق ناتدوخ همجمج نیفرط رد هک یلاح رد ار ناتیاهتسد

 همه ات دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ جیردت هب نآ زا سپ و دیربب ولج تمس
 نیا هب «قوف یظفلریغ نیقلت اب ماگمه .دنهد رارق ششوپ تحت ار راضح

 : دیزادرپب یمالک تانیقلت نایب هب تروص
 ییوگ هک دهدیم تسد ساسحا نیا امش هب یاهظحل زا سپ»

 هب امش یهاتوک تدم زا سپ .دناشک یم بقع تمس هب ار امش دراد ییورین

 هک دینک یم ساسحا هظحل نیا رد .دیتفایم ناترس تشپ یلدنص یور

 نیا رایتخا رد الماک ار ناتدوخ .دناشک یم بقع تمس هب ار امش ییورین

 هب دیراد امش . دیوشیم فرحنم بقع تمس هب دیراد امش .دیهدب رارق ورین

 یلدنص یور رب امش یهاتوک تدم زا سپ .دیوشیم فرحنم بقع تمس

 «دیریگب رارق ناترس تشپ یلدنص یور رب .دیریگ یم رارق ناترس تشب
 ((. دنیشنب . دنیشنب
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 و دنوشیم لیامتم بقع تمس هب اههژوس زا یخرب عقوم نیا رد
 یکی یتدم زا سپ .دننک یم یرتفیفخ تاناسون هب عورش زین یاهدع

 . دنتفایم ناشرس تشپ یاهیلدنص یور رب «پات» و «پات» اهنا زا یاتود

 دنیآیم باسح هب تردقرپ رایسب یظفل ریغ نیقلت یعون دوخ اهادص نیا

 مهزاب ییاهن هلحرم رد . دنزادنایم ناشیاهیلدنص یور رب ار یرتشیپ هدع هک
 ظفح نمض «تروص نیا رد .دنشاب هداتسیا نانحمه یرفن دنح تسا نکمم

 رب مارآ و دننک زاب ار ناشیاهمشچ هک دینک شهاوخ اهنآ زا «دوخ راق و
 هکنیا زا طیارش نیا رد دارفا نیا .دنریگب رارق ناشیاهبلدنص یور
 تحاران یمک دنوش لوبق شیامزآ ماجنا رد نیریاس لثم دیاهتسناوتن

 : دییوگب راضح هب باطخ عقوم نیا رد .دوب دنهاوخ
 تانیقلت هب توافتم تاحرد هب فلتخم دارفا هک دیدوب دهاش امش»

 نیا ریثأت تحت دوز یلیخ نایاقآ و اهمناخ نیا زا یخرب .دنیوگ یم باوج
 و دنتفری ذپ ار نآ رترید یلیخ رگید یاهدع هک یلاح رد «دنتفرگ رارق ورین

 دیاب باوج رد ؟دوب هچ تلع .دنتفرگن رارق نآ ریثأت تحت ًالصا یاهدع

 یاهتروص هب «دش هضرع اهنآ رب هک یعوصوم یور رب مرتحم راضح :میوگب

 «.دندرک زک رمت یتوافتم

 و راضح هب مه رانک زا دیناوتب هک دیریگب رارق یروط ماگنه نیا رد

 امش یاهفرح یور رب دنناوتب رتهب همه ات «دینک هاگن بلطواد هورگ هب مه
 رکف و مسج رب طلست تراهم و رنه دیناوتب امش هکنآ یارب» :دننک زکر مت

 نم یاهفرح یور رب ار زک رمت و هجوت تیاهن دیاب «دینک بسک ار ناتدوخ
 هجوت و زکر مت تیمها یور رب رگید راب امش نامز نیا رد «.دیشاب هتشاد

 .دیاهدرک یقلت ینتخومآ تیلباق و تراهم کی ار نآ و هدرک دیکأت

 رب رتشیب و رتهب هچره ات دیآیم دیدپ اههژوس رد یرتیوق هزیگنا نیاربانب
 .دنهد ناشن یراکمه دوخ زا و دننک زکر مت و هجوت امش یاهفرح یور

 امش .تسا رادروخرب یدایز یلیخ تیمها زا امش یارب شیامزآ نیا
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 «دننک یم طوقس ناشیاهیلدنص یور رب رتدوز هک یناسک یور رب تقد اب

 نیاربانب .دینک باعتنا ار رتهب یاههژوس همانرب دعب تمسق یارب دیناوتیم
 یلدنص یور رب رتدوز یناسک هچ دنامب ناتدای هب ات دینک تقد دیاب
 یبوخ رایسب یاههژوس «دنتفیب یلدنص یور رب رتدوز هک ییاهنآ دنداتفا

 یارب اهنآ زا دیناوتیم یرتشیب نانیمطا و دامتعا اب امش هک دنتسه

 :. دیروآ لمع هب توعد دوخ یدعب یاهشیامزآ

 رگیدکی هب اهتسد ندیبسچ نومزآ
 رارق هبرجت دروم ار رگیدکی هب اهتسد ندیبسچ تست ام عقوم نيا رد

 و رتباذج تست کی دنناوتیم نایچاشامت بیترت نیا هب .میهدیم
 .دننک هدهاشم ار یرتهتفرشیپ

 میهاوخیم ام کنیا» :دییوگب راضح هب باطخ روظنم نیا یارب
 تانیقلت تردق اهنآ یط رد هک مینزب یرتهتفرشیپ یاهنومزآ ماجنا هب تسد

 یضابقنا تردق «لداعت یاج هب اجنیا رد .دوشیم صخشم رتشیب و رتهب
 «.میهدیم رارق هجوت دروم ار تالضع

 رد هک یدرف هب باطخ و دیخرچب اههزوس تمس هب نآ زا سپ

 طوقس شیلدنص یور هب نارگید زا رتدوز ءاهیلدنص یور رب طوقس نومزآ
 «؟ دینک یراکمه نم اب دیلیام ای آ» : دییوگب هدرک

 هنحص هبل فرط هب وا اب امش .دیآیم ولج هب هژوس عقوم نیا رد
 نیوعدم هجوتم وا پچ خرمین و هداتسیا امش یوربور هک یلاح رد و دیورب

 هب ار امش یاهتسد مهاوخیم نم هظحل نیا رد» : دیهد حیضوت وا هب «تسا

 زا ار اهنآ دیناوتن « دینک ششوک مه ردقره هک یروط هب «منابسچب رگیدکی

 «.دینک ادج رگیدکی
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 وا هب و دیهد حیضوت وا هب ار تست نیا ماجنا هوحن امش نامز نیا رد

 مه رگید دارفا یور رب ار نومزآ نیا دیراد دصق «یو زا سپ هک دییوگب

 و تردق نتشاد تلع هب هک دنک یم ساسحا وا تاحیضوت نیا اب .دینک ارحا

 وا یور رب ار ییاهشیامزآ هنومن ناونع هب دیهاوخیم امش هرتشیب تیلباق
 هپ ار دوخ شقن ات دریگ یم راک هب ار دوخ یعس مامت «نیاربانب « دیهد ماجنا
 هک دننک یم هدهاشم اههژوس ریاس رگید یوس زا .دناسرب ماجنا هب یبوخ
 ماجنا ییوخ هب ار تست نیا رتشیب تیلباق و تقد «تردق تلع هب درف نیا

 دننک یم ششوک مه اهنآ «یهورگ تباقر هیحور هب هجوت اب اذل «تسا هداد
 .دننامن بقع وا زا ات

 امش تسار مشچ هب هک دینک تساوخرد هزوس زا امش عقوم نیا رد
 هجوت نیا. دیوش هریخ هژوس تسار مشچ هب مه امش لاح نامه رد «دنک هاگن

 هاگن هژوس دیدرک ساسحا رگا نیاربانب «دبای رارمتسا دیاب هفرط ود هاگن و

 هجوتم یتقو .دیهدب رک ذت وا هب «تخاس فرحنم رگید یاهاج هب ار شدوخ
 هب «تسا هدش هریخ امش نامشچ رد بولطم و حیحص وحن هب وا هک دیدش
 : دینک فیرعت وا زا تروص نیا

 «.دیراد یبوخ رایسب هحوت و زک رمت تردق امش !تسایلاع»

 ار ناتیاهتسد الاح» : دینک نیقلت هب عورش دنلب یادص اب نآ زا سپ

 نامز نیا رد «.دیربب ورف رگیدکی رد ار اهنآ روطنیا و دیروایب الاب هب
 رگیدمه رد ار ناتناتشگنا و دیربب وا فرط هب و ولح تمس هب ار ناتیاهتسد

 همادا «دنروآیم راشف رگیدکی رب ناتناتشگنا هک یلاح رد و دینک ورف
 رگیدکی رد ار ناتیاهتسد مکحم «دیئاوتیم ردقره الاح «یروطنیا» : دیهد

 رگیدکی هب مکحم امش یاهتسد الاح !رتتخس و تخس .دیهد راشف

 دینک ادج رگیدکی زا ار ناتیاهتسد عقوم نیا رد «.(4۵ لکش) دناهدیبسچ
 هارمه و دیروآ دراو یسمل یاهساپ «وا ناتشگنا ات هناش زا نییاپ هب الاب زا و

 : دیزادرپب یظفل تانیقلت نایب هب نا اب
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 ۴۵ لکش

 یاهتسد تالضع مامت .دناهدش تخس و تفس ًالماک امش یاهتسد»

 ناتیاهتسد نايم رد ار وا تسد ود سپس «.دناهدش تخس و تفس امش

 : دییوگب نآ اب ماگمه و دیهد راشف رگیدکی هب ار اهنآ مکحم و دیریگب
 رگیدکی هپ الماک اهنآ .دناهدش رتتخس و تخس امش یاهتسد»

 هک مه ردقره .دینک زاب مه زا ار اهنآ دیناوتیمن رگید امش .دناهدیبسج

 مهاوخیم الاح نم .دینک ادج رگیدمه زا ار اهنآ دیناوت یمن «دینک ششوک
 دینک یم ساسحا امش «مدیسر هس ددع هب هک یتقو .مرامشب هس ات کی زا

 هک مه ردقره «دینک ادج رگیدکی زا ار ناتیاهتسد دیناوتیمن رگید هک
 ا انآ .دینک ادج کک زا ار اهنآ او اک شش

 هریخ هزوس تسار مشچ رد الماک هک یلاح رد دعب «.دناهدییسج رگیدکب

 هلصاف وا زا رتم ود دودح رد ات دیورب بقع تمس هب هتسهآ هتسه |« دیاهدش

 رب نآ زا سپ «.هس. . . ود . . . کی»» :دیرامشب یمارآ هب هاگنآ .دیریگب

 کت یاهنارمآ نحل اب و هدرک هفاضا ناتدوخ تانیقلت تردق و تدش

 هب الماک امش ناتشگنا .دناهدش لفق رگیدکی رد ًالماک امش یاهتسد»

 .دینک زاب رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن رگید امش .دناهدیبسچ رگیدکی
 هاگن «دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن «دینک ششوک هک مه ردقره"
 یارب دیناوتیم ردقره .دناهدیبسچ رگیدکی هب روطچ اهنآ دینیبب «دینک
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 راک نیا هک دینک یم هدهاشم «دینزب روز رگیدکی زا ناتیاهتسد ندرک ادج
 دینزب روز ردقره .دناهدیسچ رگیدکی هب ًالماک اهنآ .تسین یلمع

 «.دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوتیمن
 هب عورش رگیدکی زا شیاهتسد ندرک زاب یارب هژوس عفوم نیا رد

 عقاوم زا یخرب رد .دوشیمن قفوم راک نیا رد یلو «دنک یم ییامزآروز
 روز رگیدکی زا ناشیاهتسد ندرک ادج یارب نانچنآ اههژوس زا یضعب
 روط هب دياب امش هلحرم نیا رد .دوشيم خرس اهنآ تروص هک. دننزیم
 یاج هب مه یاهظحل یتح و دیوش هریخ وا مشچ رد هناقاتشم و رمتسم

 «دیدوب وا رمثیب یاهششوک دهاش یتدم هکنآ زا سپ .دینکن هاگن یرگید

 لاح هب ار وا و دینک هاگن یرگید یاج هب و دیرادرب وا مشج زا ار ناتهاگن

 .دیراذگب شدوخ
 و دیورب وا فرط هب «دنام هجیتنیب وا یاهششوک هک یتدم زا دعب

 رانک رد نکشب کی مناتشگنا اب نم هکنآ زا سپ !بوخ یلیخ» :دییوگب

 رضاح الاح .دنوشیم ادج رگیدکی زا ًاروف امش یاهتسد «مدز امش شوگ
 هلصافالب «دینزب نکشب کی وا شوگ لغب رد عقوم نیا رد «! دیشاب

 رکشت هژوس زا شیامزآ نایاپ زا سپ .دنوشیم ادج رگیدکی زا وا یاهتسد
 لاح .دنک تحارتسا شیلدنص یور رب و دورب هک دیهاوخب وا زا و دینک

 : دییوگب راضح هب باطحت

 رگی دکی رد اهتسد ندرک لفق- یهورگ شیامزآ نیموس

 نومزآ ماجنا هب رگیدکی اب دیهدب هزاجا الاح «بوخ یلیخ»
 تردق جوا تست نیا هک دیشاب هتشاد هحوت .ميزادرپب یرگید یهورگ

 هتشاد یرتشیب زکر مت تردق ردقره .دهدیم ناشن ار امش رد زکر مت

 ششزک تیاهن دییابب الاح .دوب دیهاوخ رتقفوم شیامزآ نیا رد «دیشاب
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 .میوش قفوم دصرد دص ناحتما نیا رد ات میربب راکب ار نامدوح

 مه نیاربانب ؛تسا روطنیا هکنیا لثم ؟دنتسه رضاح همه الاح»

 ناتیاهوناز یور رب تحار ار ناتیاهتسد و دینیشنب ناتیاهیلدنص رد تحار
 هک منک یم شهاوخ امش همه زا .دینک هاگن نم هب ًامیقتسم و دیزاس رقتسم

 بالق رگیدکی رد ار اهنآ تروص نیا هب و دیروایب ولج هب ار ناتیاهتسد

 هب اهنآ لباقم رد ار رگیدکی رد اهتسد ندرک لفق امش اجنیا رد «.دینک

 تمس هب ار اهتسد « دیناوتیم هک ردقره» :دیهد همادا و دیروآرد شیامن

 رد رتمکحم و رتتفس ار ناتناتشگنا «دیناوتیمهک ردقره و دینک زارد ولج

 هک ردقره و دینک هاگن نم هب امش همه الاح .دینک بالق رگیدکی

 «.دییامن زک رمت رتقیقد و رتدیدش دیئاوتیم

 نایچاشامت رگید یوس ات وس کی زا ار ناتهاگن تعرس هب
 .دیزادرپب یظفل تانیقلت هئارا هب «دش نایب البق هک روطنامه و دیناخرجب

 رد هکلب «دینک هجوت یصوصخب درف نامشچ اپ مشچ یور رب دیان امش
 ای راوید هب هتسشن ینایم فیدر رد هک یدرف رس زا رتالاب رتممین دودح

 نیا هب امش هک هداد ناشن هبرحت .دیوش قیقد تک رحیب وا رس تشپ هدرپ

 هکنيا ات دینک بلج ناتدوخ هب ار اهنآ هجوت دیناوتیم رتهب یلیخ تروص

 دیزاس زکر متم ای هجوتم یدرف یور رب هظحل ره ار ناتدوخ نادرگ رس هاگن
 هک یطیارش رد .دینک باختنا زکر مت یارب ار یصوصخب هزوس هکنیا ای و
 هب ار رگیدکی هب اهتسد ندش لفق اب طبترم تانیقلت «دنراد هجوت امش هب همه
 نایب نانآ یارب هنارمآ و دکؤم ینحل اب «دیاهتفرگ دای هک یتروص نامه

 ات کی زا الاح نم» : دییوگ یم هک دیسریم ییاج هب تانیقلت جوا رد .دیراد
 رگیدکی زا امش یاهتسد رگید «مدیسر هس ددع هب هک ینامز .مرامشیم هم

 .تشاد دهاوخن یاهدیاف «دینک ششوک هک مه ردقره «دنوشیمن ادج

 زا دنناوتیمن اهنآ !دناهدیبسح رگیدکی هب امش یاهتسد !هس ...ود ...کی

 رد «.تسین یندش راک نیا دینک ششوک هک مه ردقره !دنوش ادج مه
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 تسد ود هک ینعم نیا هب «دیزادرپب یششوپ یاهساپ ماجنا هب ًاررکم مه اجنیا

 هب ءولج هب ندیسر زا سپ و هداد تک رح ولج هب بقع زا رس تاذاحم هب ار
 یور رب یلماک ششوپ ات دیهد تک رح نیفرط هب ار اهتسد تهبا اب و یمارا
 هحوت ات دنوشیم ثعاب اهساپ نیا .دنروایب دوجو هب هسلج رد نارضاح مامت

۷ 

 طاقن هجوتم رتمک اهنا ساوح و دوش بلج امش یوسهب رتهب و رتشیب هورگ
 .ددرگ گید

 ندرک زاب یارب ار یلصاحیب ششوک راضح هظحل نیا رد

 ییاهیلدنص هریادمین تسار تمسقهب ًاروف امش .دننک یم زاغآ ناشیاهتسد

 نکشب دنچ ندز اب دنت دنت و دیورب دناهدش رقتسم اهنآ یوررب اههژوس هک

 :دییوگب نآ اب هارمه و دینک دازآ ار ناشیاهتسد «اهنآ شوگ رانک رد

 زاار اهنآ  دناهدش دازآ رگید امش یاهتسد ءدش مامت همانرب «بوخ یلیح»)

 «.دینک ادح رگیدکی
 نایب یلبق روطس رد هک رگیدکی هب اهتسد ندنابسچ شور یاج هب

 تمسق رد هک رگیدکی هب ناتشگنا ندیبسج نومزآ زا دیناوتیم «دیدرگ
 هکنآ زا سپ هک ینعم نیا هب .دینک هدافتسا « دش هراشا نآ هب هیحاتتفا همانرب

 الاب تمس هب ار اهتسد فک «دیدرک بالف رگیدکی رد ار ناتشگنا

 الاب تمس هب رتشیب و رتشیب ار اهتسد «دیناوتیم هک ردقره و دیناخرچب
 رد هک اجنآ زا یلو « دیسرب یرتهب جیاتن هب دیناوتیم امش تست نیا اب .دیربب
 و عونت یارب «دیاهدرک باختنا ار یبوخ یاههژوس امش یهورگ همانرب نیا

 «کیژولویزیف یاهیگ یو رب هیکت یاح هب «تانیقلت زا رتشیب هدافتسا

 . دیربب هدافتسا توافتم شیامزآ نیا زا دیناوتیم

 ناهد ندنام زاب ن ومزآ

 زا اههژوس یاهتسد ندرک زاب لوغشم امش هک یلاح نامه رد
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 ندز روز لوغشم تدش اب هک دینک یم دروخرب یاهژوس هب « دیتسه رگیدکب
 ادتبا امش .دناوتیمن یلو «دشابیم رگیدمه زا شیاهتسد ندرک ادج یارب

 زاب ار ناتناهد» :دییوگب وا هب سپس و دینک زاب رگیدکی زا ار وا یاهتسد

 هظحل نیا رد ...رتزاب مهزاب ...رتزاب ؟ دینک زاب ار ناتناهد ًالماک !دیک

 و یکف تالضع مامت ... دئاهدمآرد دامحنا تلاح هب امش کف تالضع

 یظفلت تانیقلت هئارا هب هک یلاح رد «.دناهدش تخس و تفس امش یناهد

 رب یهاگ و دیهد ساپ هژوسهناچ و اهکف یور رب ناتیاهتسد اب «دیزادرپیم
 و تفس الماک امش یاهکف» .دیروآ دراو راشف نییاپ کف ناوختسا یور

 دیناوتیمن امش ...تسا هدنام زاب الماک امش ناهد ...دناهدش تخس

 ... دینک یعس ناتناهد نتسب یارب هک ردقره ... دیناسرپ مه هب ار ناتیاهکف

 «. دیدنبب ار ناتناهد دیناوتیمن مهزاب
 یرگید درف «دیاهتفرگ رارق هژوس ربارب رد امش اهنت هک اجنآ زا

 تانیقلت رگ! نیاربانب .تسا ماجنا لاح رد یتاقافتا هچ هک دمهفب دناوتیمن
 امش ترهش هب یاهمطل ؛ددنبب ار شناهد دناوتب وا و دوشن عقاو رثزم امش

 عیرس یلیخ «هدنام زاب وا ناهد هک دیدرک هدهاشم رگا .دش دهاوخن دراو

 ناتشگنا کون اب هکنآ زا سپ و دیریگب هلصاف هژوس زا رتم هس دودح
 :دینک مالعا دنلب یادص اب دیداتسرف وا یارب ساپ یدادعت ناتناتسد

 کی نم ...دیدنبب ار ناتناهد دیناوتیم امش رگید الاح «بوخ یلیخ»
 هب نآ زا سپ «.دنوشیم اهر امش ناهد تالضع نآ زا سپ و منزیم نکشب

 .دینک دازآ یکی یکی ار اهنآ یاهتسد و دیورب هتسب تسد یاههزوس غارس
 رارکت ار نومزآن يا مه رگید بوخ یلیخ هژوس کی یور رب دیناوتیم امش
 . دینک

 دننک لایحخ نایحاشامت هک دیهد ماجنا یروط ار همانرب نیا دیاب امش

 یزاساهر نایرح نایم رد همانرب نیا. دیاهدرک داحیا هظحل کی رد ار نآ

 .دوب دهاوخ ریگمشچ و بلاج رایسب ار اههژوس تسد



 مه هب ناتشگنا کون ندنابسچ - یهورگ همانرب نیمراهچ

 .تسا هدرک ادیب یرتشیب کر حت و تعرس امش همانرب هظحل نیا رد

 زا عقوم نیا رد .دینک ظفح ار کرحت و تعرس نیا دینک یمس نیاربانب

 و دنروایب ولج و الاب هب ار ناشیاهتسد هک دیهاوخب بلطواد دارفا مامت
 ود هراشا ناتشگنا کون «تسا هدش هداد ناشن ( 1 لکش) رد هک روطنامه

 هاگن زک رمت و هجوت مامت و دنزاس کیدزن رگیدکی هب ار دوخ تسد

 دیهاوخب اهنآ زا .دنراد فوطعم تشگنا ود لاصتا لحم یور رب ار ناشدوخ

 نیا رد و دنهد راشف رگیدکی هب ار تشگنا ود نیا «دنناوتیم ردقره هک
 : دیزادرپب یظفل تانیقلت نایب هب مه امش نامز

A 
 و الماک اهنآ ...دنبسجیم رگیدکی هب امش ناتشگنا کون الاح»

 بمچ اب هک تسا ق رگیدکی هب مگ نخ
 زا ار اهنآ دیناوتیمن امش ... دنا هدییسح رگیدکی هب امش ناتشگنا کون

 ادج مه زا اهنآ «دینک ششوک هک مه ردقره ...دینک ادج رگیدکی
 هئارا هب مکحم و میرس یلیخ دیاب امش شیامزآ نیا یارب «.دنوشیمن

 ششوک هب یتاظحل نابلطواد هکنآ زا سپ .دیزادرپپ یظفل تانیقلت

 یلیخ» :دییوگی «دنتخادرپ رگیدکی زا اهتسد ندرک ادح یارب لصاحیب



 ۲۲۹ / ...یاههدیدپ شیامن

 2 رگید الاح .دینک شومارف ار تشگنا عوضوم «دش مامت زیچ همه «بوح
 کی ار ناتیاهتسد فک ماتخ نسح یارب .دنوش یم ادج مه زا یتحار هپ اهنآ

 ادج رگیدکی زا اهنآ ناتشگنا بیترت نیا هب «.دینزب مه هب مکحم راپ
 . دنوشیم

 رب یرتشیب طلست امش و هداتفا کتلغ یور همانرب هک طیارش نیا رد

 همانرب تعرس رب هک تسا نآ نامز «دیاهدرک ادیپ بلطواد هورگ یور

 مجح هب و دیهاکب یقیوشت تانیقلت زا دینک يعس دعب هب نیا زا .دییازفیب

 . دینک هفاضا هنارمآ تانیقلت

 ناتشگنا کون لحم ندرک مگ - یهورگ ةمانرب نیمجنپ

 دوخ تسد ود هناشن ناتشگنا کو ن هک مهاوخیم امش همه زا الاح»

 ردقنآ اهتشگنا نیا .دیراد هاگن رود مه زا رتمیتناس تسیب دودح رد ار
 ار رگیدکی دنناوتیمن «دننک ششوک هک مه ردقره هک دناهدش هچاپتسد
 اهنآ دنریگ یمن هجیتن دوخ راک زا دننک ششوک مه ردقره .دننک ادیپ

 مگ ار رگیدکی ًالماک اهنآ!دینک هاگن .دنبايب ار رگیدکی دنناوتیمن رگید

 نایب هب هک لاح نامه رد «.دینک ششوک دیهاوخیم ردقره .دناهدرک
 هب ار شیامزآ نیا هراشا تشگنا ود اب مه ناتدوخ « دیلوغشم یظفل تانیقلت

 ییوگ هک دینک راتفر یروط و (4۷ لکش) دیهدب ماجنا یروص تروص

 .دیناسرب رگیدکی هب ار ناتتسد ود ناتشگنا کون دیناوتیمن مه ناتدوخ
 مه لابند هب بلطواد هورگ ناتشگنا کون هک یناجیهرپ تاظحل رد تسرد

 مه هب ار ناتیاهتسد ناهگان «دننک یمن ادیپ ار رگیدمه یلو دندرگ یم

 کون رگید الاح «دش مامت زیچ همه .بوخ یلیخ» :دییوگب و دینرب

 «.دننک ادیپ ار رگیدمه دنناوتیم امش ناتشگنا
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 ناتشگنا ندیبسج تست زا سپ ار نومزآ نیا هشيمه دینک یعس
 هدیدپ لبق یتاظحل اهنآ هک ینامز اریز «دیهد ماجنا رگیدکی هب هناشن
 یارب یدایز یگ دامآ الاح «دناهدید دوخ ناتشگنا کون رد ار یفراعتمریغ

 کی دننام تست ود نیا هب .دنهدیم ناشن دوخ زا یدعب نیقلت شریذپ

 2 .دینک هاگن رادافو و نابرهم یولقود

 ناز رل یاهنسد تست - یهو رگ ۷ ومزآنیمشش

 هب باطح و دیدرگر ب نلاس رد رضاح نارگاشامت تمس هب الاح
 ماجنا هب هک میهد ماجنا ار یشیامزآ ات دیهدب هزاجا نونکا» :دییوگب اهنآ

 بلطواد دارفا تمس هب مقوم نيا رد «.دوشیم طوبرم راک دوخ تاکرح

 "قباطم و دنروایب الاب هب ار دوخ یاهتسد هک دیهاوخب اهنآ زا و دیخرجب

 تدش هب دعب و دنروآرد نازیوآ تلاح هب چم زا ار اهنآ (4۸ لکش)
 دنت تکرح نیا ماجنا هب اهنآ هک یلاح رد .دنهدب ناکت ار ناشیاهتسد

 .دیهدب همادا» :دیزادرپپ یظفل تانیقلت نایب هب امش «دنتسه لوغشم

 د رتدنت «دیناوتیم هک ردقره ار ناتیاهتسد ...دیهدب ناکت ار ناتیاهتسد
 دوخ تکر ح هب دنناوتیم هک ردقره اهنآ دیراذگب ...دیهدب ناکت رتدنت
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 ... نشد یم همادا دوخ تک رح هب عیرس و دنت امش یاهتسد ... دنهد همادا

 تکرح هپ راک دوخ روط هب اهنآ ... دیشابن ناتیاهتسد تکرح نارگن رگید

 یریگولح اهنآ تکرح را دیناوتیمن رگید امش ... دنهدیم همادا دوخ

 دیناوتیمن امش ... دنهدیم همادا ناشدوحخ تک رح هب امش یاهتسد ... دینک

 دنهاوخن زاب ندیزرل زا امش یاهتسد ...دینک یریگو لج اهنآ تکرح زا
 «.داتسیا

2 ۵ 

 د“
~~ 

N ER f %0 ۱ 

 اش
 اهاپ شزرل نومزآ

 رد یرتشیب تدش اب وا یاهتسد هک دیورب یدارفا زا یکی فرط هب
 رد و دیریگب ار وا یاپود یاهوناز مکحم و عیرس یلیخ .تسا تکرح لاح

 ماجنا ارتاک رح نیا راب دنج هکنآ زا سپ. دیهد تک رح نییاپ هب الاب تهج

 ناتیاهاپ ...دنزرلیم دنراد مه امش یاهاپ» : دینک نیقلت وا هب ًاعیرس  ریداد
 یداراریغ تک رح زا دیناوتیمن امش ...دنزرلیم دنراد ... دنزرلیم دنراد

 زا رگید رفن دنچ یور رب دیناوتیم ار تست نیا« نیس ات
 دینک رارکت مه بلطواد دارف



 زا یخرب هک دوشیم دایز نانچ امش شیامن تعرس یتدم زا سپ

 هدش هدوسرف و هتسخ الماک تسا نکمم یداراریغ شزرل لاح رد دارفا

 تعرس هب .دنشاب هدش ربهدوو هدنخ طرف زا تسا نکمم نایجاشامت .دنشاب

 دنتسه ندیزرل لوغشم اهیلدنص یور رب هک بلطواد دارفا رب دنت یرذگ

 و دینادرگر ب یداع تلاح هب نکشب کی اب ار اهنآ زا کی ره و دینکب
 «. دش مامت زیچ همه «دش مامت» :دییوگب اهنآهب نآ اب ماگمه

 هدیهاکب همانرب یارحا تعرس زا امش تسا رتهب عقوم نیا رد

 هب امض)) : دییوگب اهنآ هب باطخ و دیدرگ رب نایجاشامت فرط هب ¿ نیاربانب

 اهنآ همه ًاملسم .دیتشاد هحوت دندش ارجا هنحص یور رب هک ییاههمانرب

 دیسرپب نم زا امش تسا نکمم یلو .دندوب هداعلاقراخ و بلاج امش یارب
 «رشب یگ دنز لحارم مامت رد نیقلت زا ؟تسیچ > اهنآ یلمع هرهب و هدیاف هک
 هد اک یاد یگ وور و یارک تاما یر لا

 ییاهیرامیب زا ییاههنومن اهدایتعا کرت و نابز تنکل «اهزورون .دوشیم

 هب اجنیا رد .دنوش هحلاعم یمزیئونپیه تانیقلت قیرط زا دنناوتیم هک دنتسه

 نامرد ار نآ دعب و مزادرپیم نابز تنکل تلاح داجیا هب نه یبرجت روط

 .منک یم

 مان یشومارف - ناهد ندش لفق تست - نابز تنکل تست

 قفوم یلبق یاهنومزآ مامت رد هک ار بوخ رایسب هژوس دنچ

 رگ. دینک باختنا شیامزآ نیا یارب دیدج هژوس کی اب هارمه «دناهدوب

 اد دیدج درف کی یدارفنا نومزآ ره یارب دینک یعس «تسا رودقم ناتیارب

 لایخ نایجاشامت «دینک هدافتسا هژوس کی زا هرتشیب امش رگ ا .دینیزگر ب

 ار دوخ «!بلطواد» ناونع هب درف نیا و دیاهدرک ینابت وا اب امش دننک یم

 ؛دوشیم یقلت بلقت اهنآ رظن زا هک راک نیا .تسا هدرک دراو هورگ نیب رد
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 . دنک یم دراو همطل امش رابتعا هب ادیدش

 دوخ یلدنص یور رب تحار هک دیوش کیدزن ییاههزوس زا یکی هب

 دینک یعس و دیورب وا پچ فرط هب یمک و ولج تمس هب .تسا هتسشن
 امش نامشج هب هک دیهاوخب وا زا.( لکش) دشاب مک وا اب امش هلصاف
 وا دیدش هجوتم هکنآ زا سپ .دنامب یقاب تباث و هریخ روطنیمه و دنک هاگن

 ةژاو هک دیهاوخب وا زا «درگنیم امش نامشچ رد قایتشااب و رمتسم روط هب
 راک نیا هب عورش وا هک یتقو .دنک رارکت راب دنج ار «یپ یسیسیم»

 نیا ظفلت هب نابز تنکل نودب دیناوتیمن رگید امش» :دییوگب وا هب درک
 نودب ار یبیسیسیم دینأوتیمن «دینک تقد ردقره . . . دیهد همادا هزاو

 تفل دیناوتیمن رگید امش ... یپ یپ یس یس یس یس
 «دینک ناحتما ...دینک ظفلت نابز تنکل نودب ار یپیپ یس یس یس یس یم

 =< «. دیناوت یمن هک دینیب
3 

 وو اب

 ۴۹ لکش
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 تاملک مامت یور رب و دنک یم تبحص هب عورش هزوس نامز نیا رد

 شیامزآ «بوخ یلیخ» : دییوگب وا هب .دهدیم ناشن ار نابزتنکل تدش هب

 .دینک تبحص نابزتنکل نودب و ییوخ هب دیناوتیمن رگید امش «دش مامت
 نیا رد «.دینک ظفلت ار یپیسیسیم هزاو دیناوتیم یبوخ هب نالا امش

 .دنک یم ادا یتسرد هب هروس عقوم

 ار ناتناهد !دیدنبب ار ناتناهد» :دییوگب وا هب ناهگان دعب

 دنچ نونکا «! دیهدب راشف رگیدکی هب مکحم یلیخ ار ناتیاهنادند .دیدنیب
 امش یاهکف» :دینک نیقلت وا هب و دینک ارحا وا هناح لصفم یور رب ساپ
 زاب مه زا ار اهنآ دینأوتیمن رگید امش ... دناهدیپسح رگیدکی هب الماک

 ... دیزاس ادج مه زا ار اهنآ دیناوتیمن مه زاب دینک ششوک ردقره ...دینک
 مکحمو تفس ًالماک امش ناهد ...تسا نکممریغ امش یارب راک نیا ماجنا
 ««.تسا هدش هتسب

 امش نامز نیا رد «دنک یم زاغآ ار یلصاحیب یاهششوک هژوس

 هب الاح .دینزب فرح هملک کی یتح دیناوتیمن رگید امش)» : دیهد همادا

 دیناوتیمن امش !دیناوتیمن امش ...دینزب فرح هک دینک ششوک یتخس

 نیا رد !دینک ششوک دیهاوخیم هک ردقره ! دینزب فرح هملک کی یتح
 یلو «دینک زاب ار ناتناهد دیناوتیم امش ...دوشیم دازآ امش ناهد هظحل

 رد» : دیهد همادا بیترت نیا هب و.«.دینزب فرح هملک کی یتح دیناوتیمن

 دیناوتیمن رگید امش ...دیاهدرک شومارف مه ار ناتدوخ مسا امش عقاو
 ...دیاهدرک شومارف ار دوخ مسا الماک امش ...دیروایب رطاخ هب ار ناتمسا

 تسار تسد هناشن تشگنا «.دییوگب ار ناتدوخ مان دیناوتیمن رگید امش

 امش» :دییوگب و دیهد راشف و هداد رارق هژوس یناشیپ یور رب ار ناتدوخ

 یتسار . دینزب فرح دیناوتیم یلو «دیروایب دای هب ار دوخ مان دیناوتیمن

 هب .دیروایب رطاخ هب ار ناتمان ات دینک ششوک ًادیدش ؟تسیج امش مسا

 مان الماک امش .دینک ششوک دیهاوخیم ردقره .دینک ششوک یتخس

5 
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 «! دیاهدرک شومارف ار دوخ

 هجوتم و دنک یم هاگن فارطا هب توهبمو تام هژوس ماگنه نیا رد

 هزوس یناشیپ یور زا ار ناتتسد .تسا هدرک شومارف ار شمان هک دوشیم

 یلیخ ؟تسیچ امش مان یتسار» : دییوگب وا هب یزیمآزنط نحل اب و دیرادرب

 یروآدای مش هب ار ناتمسا الاح نم .دینادیمن ار ناتدوخ مسا !بوخ

 فک یو ساک امش مان!تس | شوگ ود و رس کی امش مسا .منکیم
 هب ار ناتمان ؟تسا شوگ ود و رس کی ایآ ؟تسیچ امش مان یتسار !تسا
 شوگ ود و رس کی ناتمسا ایآ !دییوگب نم هب ار ناتمسا !دییوگب ش

 «؟ تسا

 دهاوخ امش باوج رد هزوش ناهگ ان «یجیگ و تهب یتدم زا سپ

 رد نکشب کی ناتناتشگنا اب هلصافالب «!تسا شوگ ود و رس کی» :تفگ

 امش .. .دش مامت زیچ همه «بوخ یلیخ» : :دییوگب و دیئزب وا شوک لغب

 رد «؟تسیح تسیج امش مان یتس ار ... دیروایب رطاحخ هب ار ناتمان دیناوتیم الاح

 وا زا هرکشت زا سپ ر .دنک یم نایب ار دوم نیت اب هژوس نامز نیا

 .ددرگ زاب شیلدنص یور هب هک دیهاوخب
 «ندرک جیگ کینکن» نآ هب هک دیدوب ینایرح دهاش امش اجنیا رد

 هژوس یوس هب تانیقلت زا یلیس مهرس تشپ و تعرس هب .دوشیم قالطا
 هب امش .درادن دوحو یاهلصاف اهنومزآ و تالمج نیب .دوشیم ریزارس

 هژوس هکنآ نودب «دیزادرپیم تایقلت نایب هب هلصاف نودب و هنارمآ تروص
 . دشاب هتشاد هدش هئارا بلاطم یبایشزرا و رکفت یارب یتصرف

 بآ یناویل اب یجیگ  نتخیر بآن امز رد تسد شزرل ۔ نیگنس بآ

 هدیسر ارف نیشنلد و باذج رایسب تست د کی یارحا نامز الاح

 یارب .دینک توعد نآیارجا یارب ار رگید بوخ ةژوس کی نیاربانب «تسا



 باوج یبوحهب دیتسه نئمطم هک دینک توعد ار یاهژوس نومزآ نیا
 یدارفنا همانرب وا اب البق هک دینک توعد یدرف زا دینک یعس .دهدیم

 دیناوتیم «دیهاوخب امش رگا هک تسا یتروص هب شیامزآ نیا .دیاهتشادن

 زک رم رد یلدنص کی یور رب هک دیهاوخب وا زا .دینک ضوع ار هژوس

 تعرس هب وا .دوشب یو زا هک یلاژس ره هک دینک نیقلت وا هب .دنیشنب هنحص
 لبق و یلدنص یور رب وا نتسشن یادتبا زا .داد دهاوخ باوج مکحم یلیخ و

 زا. دینک هاگن وا نامشچ هب رمتسم و ذفان تروص هب «ندرک تبحص زاغآ زا

 تلاح نیا جوا رد .دوش هریخ امش نامشچ رد االباقتم زین یو هک دیهاوخب وا

 رد هک یکچوک زیم یور زا و دورب نلاس رگید فرط هب هک دییوگب وا هب
 ۵۰ لکش) درادرب یروخبآ چ راپ کی و ناویل کی «هتفرگ رارق هنحص رانک
 یروخبآچراپ و بآ ناویل هک دیهاوخب وا زا عقوم نیا رد .(دینک هدهاشم ار

 رب نانچمه ار شیاهتسد یلو «دهد رارق زیم یور رب لوا تلاح هب هرابود ار
 یوربور امش هک یلاح رد تاظحل نیا رد .درادهگن بآ فرظ و ناویل یور

 بآ فرظ و ناویل» دییوگب وا هب دیاهتخود شنامشج رد مشچ و هداتسیا وا
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 .دینک دنلب زیم یور زا ار اهنآ دیناوتیمن رگید امش .دناهدش نیگنس رایسب
 دینیبیم .دینک ششوک زیم یور زا اهنآ ندرک دنلب یارب دیناوتیم ردقره
 ندرک دنلب یارب ار ییاهششوک هزوس «.دیهدب ماجنا دیناوتیمن ار راک نیا
 ندرک دنلب هب قفوم یلو ءدنک یم زاغآ زیم یور زا یروخبآ فرظ و ناویل

 .دوشیمن اهنآ

 :دییوگب وا هب «تسا لوغشم ندز روز هب وا هک یلاح نامه رد

 دنلب زیم یور زا ار ناویل و بآ فرظ دیناوتیم امش الاح «بوخ یلیخ»
 یاههتفگ قباطم هزوس «.دیزیرب بآ ناویل لخاد هب بآ فرظ زا و دیک

 ندیزرل هب عورش امش یاهتسد « دینیبب») : دیهد همادا امش .دنک یم لمع امش

 امش یاهتسد ...دناهدش یبصع تلاح یعون راحد امش یاهتسد ...دندرک

 زا دیناوتیمن امش ...دزیریم نیمز و زیم یور هب بآ هک دنزرلیم نانچنآ
 هزوس رانک هب امش ماگنه نیا رد «.دینک یریگو لج ناتیاهتسد شزرل

 هب یلکش هب .دیهد ناشن تاضابقنا و اهشزرل عاونا راچد ار ناتناتسد و دیورب
 سوسحم مه امش یاهتبحص رد شزرل ساسحا هک دیزادرپ نیقلت ةمادا

 هباشم وا تسد تاکر ح یدوز هب .دینک رتدنلب یمک ار ناتیادص .دشاب

 رادقم «ناویل لخاد هب بآ نتخیر نایرج رد و دوشیم ناتسد یاهشزرل
 نیا نایب هب یتروص هب هلحرم نیا رد .دزیریم نیمز و زیم یور هب بآ یدایز
 اب هک یلاح رد «دینک یم تبحص نارگید اب ییوگ هک دیزادرپب بلاطم

 «دینک هاگن» :دیاهتفرگ راک هب ار یرثوم هویش «میقتسمریغ نیقلت زا هدافتسا
 نیمز و زیم یور هب ار اهبآ مامت دنراد !دنزرلیم امش یاهتسد روطچ
 .دنزیریم ناتیاهاپ و اهسابل یور هب مه ار بآ زا یرادقم مک مک .دنزیریم
 یبصع نینج ارج ؟دننک یم ار اهراک نیا امش یاهتسد ارچ یتسار
 ((. دناهدش

 شیاهسابل و هنحص فک «زیم یور هب ار بآ هژوس هکنآ زا سپ
 و تحار رگید امش .توخ یلیخ» :دینک مارآ ار وا تروص نیا هب «تحیر
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 فرظ مارآ و هتسهآ یلیخ الاح . دیاهدش تحار و مارآ یلیخ . دیاهدش مارآ

 الاح راک نیا .دینک رپ بآ زا ار ناتناویل نآ کمک هب و دیرادرب ار یروخبآ
 نآ اب هارمه و دینک رپ با زا ار ناتناویل .تسا هدش تحار یلیحخ ناتیارب

 «. دینیشنب ناتیلدنص یور رب و دیدرگ رب

 ات دیریگب رارق تسار تمس هب لیامتم یمک اما وا یوربور الاح
 دیهاوخب هزوس زا. دننک هدهاشم یبوخ هب ار نایرج مامت دنناوتب نایحاشامت

 زا سپ ؟تشاد یاهزم هج هک دیسرپپ وا زا سپس .دشونب با زا یک دنا هک
 امش نامشچ رد مه وا هک یلاح رد و نوع هری وا نا هب ًاقیقد نآ

 : دینک نیقلت وا هب هنارمآ و مکحم یلیخ «درگنیم

 و هدنام هک تسا یتدم هکنيا لثم .تسین هزمشوخ ًالصا بآ نيا»

 گنر زبس هیال کی .دسریم رظن هب نفعتم و دساف الماک .تسا هدش دساف

 بآ نیا زا هعرج کی .تسا نآ داسف هناشن هک هدش لیکشت بآ یور رب

 هدولآو دساف الماک دینیبیم «دینک ناتناهد لحاد ار وبدب و نفعتم «دساف

 دیهد ورف دیاهدرک ناتناهد دراو هک ار هدولآ بآ هعرح نیا رگ .تسا هدش

 ینیب هژوس عقوم نیا رد «.دینک فت ار هدولآ بآ نیا .دیوشیم رامیب ًامتح

 تاک رح ای میموتناپ تاکرح اب و دربیم الاب هب و هدرک عمج ار دوخ
 یدنت هب و هدرک ساسحا معطدب بآ نیا زا دب یوب هک دهدیم ناشن تماص

 و هدوب بلاج رایسب نایچاشامت یارب هرظنم نیا .دنک یم فت جراخ هپ ارنآ
 . دندنخیم نآ هب یلک

 و دب یوب» :دییوگب و دیریگب تسد رد ار وا هاگن لرتنک هلصافالب

 عقاو رد .دراد اراک نان و نیریش یمعط بآ نیا نالا .تفر نیب زا دب معط

 یندیشون کی نیا هکلب «دیاهتفرگن تسد رد یلومعم بآ ناویل کی امش
 ؛دینک ناحتما ار یندیشون نیا امش رگا .تسا روآرکس و هزمشوخ رایسب

 ًادیدش یندیشون نیا .دیشاب بظاوم یلو «دمآ دهاوخ ناتشوخ نآ زا یلیخ

 نیا رد ۰. دیآیم ناتشوخ نآ زا امت .دیشونب نآ زا یمک !تس أ روآرکش
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 یمک «دیشونب رگید هرذ کی»» .دشونیم ار ناویل بآ زا یمک هژوس عقوم
 زمرق دراد امش تروص یتسار .دروآیم اج ار ناتلاح «دیشونب رگید
 و لوگنش ًالماک !تسا هدرک ار شدوخ راک میام نیا هکنیا لثم .دوشیم
 لاحشوخ و داش ردقنآ .دیشونب نآ زا رگید یمک کی .دیاهدش لاحرس

 هاگن هک اج ره هب . دنک یم هولج رادهدنخ امش یارب زیحهمه هک دیاهدش

 هاگن هک اجک ره هب .دنک یم رپ ار ناتدوجو مامت هدنخ و یداش «دینک یم
 زا سپ .ددنخب هژوس ات دینک ربص يمک «.تسا رادهدنخ تیارب «دینک یم

 .تسا هتسشن دنخبل ناتنابل رب . دیاهدش لوگنش و داش ًالماک» : دیهد همادا نآ
 دیناوتیمن یتح هک مدنبیم طرش امش اب نم.دیاهدش جیگ ًالماک هکنیا لثم

 هجیگر س راجد ًامتح «دینکب ار راک نیا رگا .دیوش دنلب یلدنص یور زا
 نیا رد «.دیوش دنلب یلدنص یور زا دیک ششوک .دیروخیم ولتولت و هدش

 هب مکحم تشپ زا یلو «دوش دنلب یلدنص یور زا دنک یم یعس هزوس هظحل

 یلو «دوش دنلب دنک یم ششوک هژوس رگید رابود یکی .دتفایم زیم یور
 نم الاح» :دییوگب وا هب عقوم نیا رد .دهد ماجنا ار راک نیا دناوتیمن

 ناتلداعت الماک امش یلو «منک دنلب یلدنص یور زا ار امش منک یم شش
 دیناوتیمن امش یلو «مرادیم هاگن اپرس ار امش نم .دیاهداد تسد زا ار

 هب جیگ دارفا دننام هروس عقوم نیا رد «.دینامب یقاب میفتسم و تسار

 لداعت دیناوتیمن «دینیبیم» :دیهد همادا امش .دروخیم ولتولت فارطا

 تک رح میقتسم طخ رب نم لثم دینک یعس .دینک ظفح یبوخ هب ار ناتدوخ
 «.درادن یلاکشا دیروخب مه ولتولت رگ |. دییایب نم لابند هب !دینک

 فرح جیگ دارفا لثم تبحص ماگنه هب مه ناتدوخ دینک یعس
 ؛دیریگ یم ار وا هناش ریز رگا و دیروخب ولتولت فارطا هب مه ناتدوخ .دینزب
 ناتدوخ «دینک یرادهگن و تیامح وا زا ملاس درف کی دننام هکنآ یاج هب

 .دینک تکر ح هنحص یور رب یتدم یارب بیترت نیا هب .دیروخب ولتولت مه
 تاکر ح اب ار نآ نیع «دینک یم هک ار نیقلت ره هک تسا مهم یلیخ
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 .دینک مسجمهژوس یارب زیمآقارغا

 رد یلایخ هطقن کی هب و دییايب هنحص ینایم تمسق هب نآ زا سپ
 ار نا. دینبب ار ینارون هطقن نآ« دینک هاگن»:دییوگب وا هب و دینک هراشا اضف

 هک نآ» : دیهد همادا دش هریخ هطقن نآ هب هک هژوس نآ زا سپ «!دینک هاگن
 رد «! دوشیم رتکیدزن ام هب دراد هکنیا لثم .دوشیم رتگر زب دراد ینارون

 هکل نآ ییوگ هک دیهدب ناشن یروط ناتناتسد تاک ر ح و تسژ اب عقوم نیا

 وا یاهاپ یولج رد و هدرک روبع امش رس یکیدزن زا نییاپ هب الاب زا ینارون
 ینارون هطقن کی نیا .دینک هاگن ار نیمز» :دیهدب همادا .دنک یم طوقس

 هب تشحو یمک و بجعت تیاهن نداد ناشن اب «!دوب شوم کی هکلب «دوبن
 لثم .دینک هاگن ار شوم» :دیهدب یرتشیب قنور و تدش هدش هئارا تانیقلت

 دیراذگن .دیزادنایب نییاپ هب ار نآ.دورب الاب امش یاهاپ زا دهاوخیم هکنیا
 تسد هک یلاح رد و دیوش الود یمک عقوم نیا رد «.دورب الاب ناتیاهاپ زا

 تکرح کازگیز تروص هب و یدنت هب و هدروآ نییاپ هب ار ناتتسار

 نیمز یور زا ار شوم دیهاوخیم ییوگ هک دیهدب ناشن روطنیا «دیهدیم
 شوم نیا» :دییوگب و دینزب هنحص فک رب ار ناتتسد یهاگهاگ .دیریگب

 «.مریگ یم ارنآ هرخالاب نم یلو «دودیم دنت ردقچ

 نییاپ هب یروط شیاهتسد اب و درپیم الاب هب هزوس نامز نیا رد

 تحار یلایخ شوم نیا تسد زا دهاوخیم ییوگ هک دبوک یم شراولش
 نیا یور رب هک دیهاوخب وا زا و دیروایب ولج هب ار یلدنص کی امش .دوش

 هب هکر عم نیا هک یعقوم .دوش تحار محازم شوم تسد زا ات دورب یلدنص

 یلیخ» :دییوگب و دییوکب مه هب ار ناتناتسد ناهگ ان «دسریم شدوخ جوا
 یقیمع یمزیتونپیه هسلخ رد هژوس هک اجنآ زا «. دش مامت زیج همه «بوخ

 نیا نایاپ زا سپ .ددرگ یمرب یداع تلاح هب تعرس هب «هتفرگن رارق
 هداد ناکت ار شرس وا .دیآیم رظن هب هدزتهب و جیگ رایسب هژوس «شیامن

 یور هب ار یو و هدرک رکشت وا زا امش .دنک یم هاگن امش هب بجعت اب و
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 .دیئادرگر ب شدوخ یلدنص
 هک دیاهدرک هدهاشم ار یبلاح یاههدیدپ همانرب نیا رد امش

 طیارش رد مهوت» ای «یرادیب طیارش رد مزیتونپیه» اهنآ هب دیناوتیم

 و یرادیب تلاح رد درف کی ینهذ طیارش نیب عقاو رد . دیهدب مان «یرادیب
 هسلخ رد هکنآ زج هب «درادن دوجو ینادنچ توافت مزیتونپیه تلاح رد

 رد هژوس هک یتروص رد نیاربانب .تسا رتریذپنیقلت هژوس یمزیتونیه
 دیرادن زاین رگید «دیوگ یم باوج امش تانیقلت هب یبوخ هب یرادیب تلاح

 .دینک مزیتونپیه ار وا
 رد هک دننک هدهاشم ار ییاهزیج ات دنتسه رظتنم همه هظحل نیا رد

 تمس هب نیارباتب . دناهدش فورعم «مزیتونپیه» مان هب رتشیب «هماع گنهرف

 : دییوگب اهنآ هب باطخ و دیدرگ رب نایچاشامت
 راثآ» اهنآ هب ام هک دیدوب ییاهشیامن دهاش لاح هب ات امش»

 ات دییایب ًافطل الاح .مياهداهن مان «یرادیب طیارش رد نهذ یریذپ نیقلت

 بلطواد امش زا کیمادک .مینک هدهاشم ار مزیتونپیه یعقاو یاههدیدپ

 ؟ دوشیم مزیتونپیه هک دیشاب یدرف نیلوا ات دیوشیم

 یمزیتو نپیه هسلخ داحیا

 باوج یریذپ نیقلت یاهشیامزآ هب یبوخ هب هک ار یناسک زا یکی
 هنحص یولج تمسق هب ار وا .دینک باختنا شیامزآ نیا ماجنا یارب دناهداد
 رد .دریگب رارق تحار یلدنص کی یور رب هک دیهاوخب وا زا و دیروایب

 فرط هب امش تروص هک دیریگب رارق یروط هژوس یلدنص تسار تمسق

 ار ریز لاؤس ود «دینک مزیتونپیه ار وا هکنآ زا لبق .دشاب نلاس رد نارضاح
 : دیس رپپ وا زا

 مزیتونپیه دیتسه لیام ًاعقاو ایآ ؟ دیاهدش مزیتونپیه لاح هب ات ای ار
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 ؛ دییوگب وا هب «دیدرک تفایرد ار الاب تالاژس باوج هکنآ زا سپ «؟ دیوش

 رد یلو «تسا یلومعم باوخ هب هیبش یلیخ و یعیبط ياهدیدپ مزیتونپیه»
 کیدزن امش هب باوخ عقوم رد نم رگا .دراد نآ اب مه ییاهتوافت لاح نیع
 و ینارگن اب امش دایز یلیخ لامتحا هب «منک تبحص امش اب مهاوخب و موشب
 یلو .دیرپیم باوخ زا حالطصا هب ای دیوشیم رادیب باوخ زا بارطضا

 تبحص یبوخ هب نم اب اهت هن «دیشاب یمزیتونپیه باوخ طیارث رد رگا
 ظفح زین ار دوخ یمزیتونپیه باوخ تلاح نانجمه هکلب «دینک یم

 ی  تت

 عون نیا ماگنه هب ار امش تیعضو یرتقیقد تروص هب مهاوخب رگا.دینک یم

 تهابش یناسک عضو هب ًاقیقد امش تلاح هک میوگب دیاب «منک میسرت باوخ
 «؟ دیدش نم روظنم هجوتم اللماک ایآ.دنوریم هار باوخ رد هک دراد

 دنراد رارق هحص يور رب هک یناسک فرط هر مقوم نیا رد

 منک یم شهاوخ امش همه زا نم الاح» :دییوگب اهنآ هب باطخ و دیدرگر ب
 نیرمت کی رد ام همه یتدم زا سپ ر .دینک تقد ًاقیقد درذگ یم هجنآ هب

 ا هبیاهادنا ات بلاطم نیا حرط «.مینک یم تک ر یهورگ مزیتونیه

 یاههمائرب یارب رتهب اهنآ بیترت نیا هب «تسا یمزیتونپیه زا لبق تانیقلت

 .دنوشیم هدامآ یدعب مزینونپیه
 ر ۳ 5

 و دیدرگ رب دینک مزیتونپیه دیهاوخیم هک یاهزوس فرط هب نونکا

 ار وا هدنورشیپ شور اب و دیوش مخ وا فرط هب یمک (۲۵ لکش) قباطم
 مزینونپیه نایرح ات دنک یم کمک امش هب هنحص طیارش . دینک مزیتونپیه

 یلیخ و دینکب رتهصالخ «دیداد ماجنا البق هک هجنآ زا ار هژوس ندرک

 هاگن نم نامشج رد ًامیقتسم ًافطل» : دییوگب اثم . دینک تفرشیپ رتعیرس

 تروص هب ندرک هاگن نیا ات دییامرقب ار ناتدوخ ششوک تیاهن .دینک

 «تسا هدش هریخ نم هب امش نامشج هک یلاح رد .دنامب یقاب ذفان و رمتسم

 ".دنوشیم رتهتسخ و هتسخ امش یاهکلپ هک دینک یم ساسحا جیردت هب

 نامر زا سی ... دوش یم رادیدب E رد شزوس ساسحا مک مک
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 ...دوشیم رادیدپ اهمشچ ندش هتسب یارب دیدش لیامت امش رد «یهاتوک
 هب امش رمتسم و تباث هاگن اریز «دیدنبب ار ناتنامشچ دیناوتیمن امش زونه
 کی زا ندرمش هب عورش نالا نم .دنک یم یریگولج راک نیا زا نم ناگ دید
 رتهتسخ و هتسخ امش یاهکلپ «منک یم نایب هک هرامش ره اب .منک یم هد ات

 طرف زا امش یاهکلپ «مسرب - رتمک یتح ای هد ددع هب هک یتقو ... دنوشیم

 ًافطل .دننامیم یقاب هتسب نانچمه و دنوشیم هتسب دوخب دوخ یگتسخ

 رتهتسخ و هتسخ جیردت هب امش یاهکلپ ...ود ...کی «دیشاب هدامآ

 هتسحخ نانچنآ امش نامشج و اھکلپ یدوز هب ...راهج ...هس ... دنوشیم

 هتسخ نامشچ ...دیدنبب ار اهنآ دیراجان «ندش تحار یارب هک دنوشیم

 ...شش ...جنپ .دننک یم یتحار ساسحا ردقح ندش هتسب زا سپ امش

 رکف اهنآ ندش هتسب هب طقف هک دناهدش هتسخ نانجنآ امش یاهکلپ ...تفه

 شیاسآ و شمارآ هب امش « دندش هتسب امش یاهمشج هکنآ زا سپ .دینک یم
 و هدش هتسخ االماک ناتنامشج ... دینک یم ادیپ تسد یرتهدرتسگ و قیمع

 یارب اهمشچ نتسب ردقچ ...دنبسچیم رگیدکی هب ناتیاهکلپ یدوز هب
 تدم زا سپ ...دوب دهاوخ شعبتذل امش هتسح و نیگنس یاهکلب

 یاهکلپ الاح ...هد هئ ...دش دنهاوخ هتسب امش هتسخ نامشح یهات وک

 مخ ولج تمس هب امش عقوم نیا رد «.دناهدبسچ رگیدکی هب الماک امش

 زا یخرب اب .دینک شزاون ار وا هتسخ یاهکلپ یسامتساپ دنچ اب و دیوش
 و هدومن سمل ار اههاگجیگ ات ینیبهشیر «جراخ هب لخاد زا یسمل یاهساپ

 ندرک ادج هک دناهدیبسج رگیدکی هب نانجنآ امش نامشچ» :دینک نیقلت

 اهنآ مکحم ردقچ « دینک تقد...دوب دهاوخن رودقم ناتیارب رگیدکی زا اهنآ
 یارب ار یلصاحیب یاهششوک هژوس نامز نیا رد «!دنا دیبسج رگیدکی هب

 ار راک نیا دناوتیمن یلو ؛دنک یم زاغآ رگیدکی زا شیاهکلپ ندرک زاب
 عوضوم الاح «بوخ یلیخ» :دییوگب وا هب هظحل دنچ زا سپ .دهد ماج
 کی ... دیوش دراو یتحار باوخ هب و دینک شومارف ار ناتیاهمشچ ندیبس+
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 نآ زا سپ «.قیمع رایسب باوخ کی ...قیمع قیمع ...قیمع رایسب باوخ
 وا یناشیپ یالاب هب هبرض دنچ اجنآ زا و دیورب هژوس رس تشپ تمسق هب
 نوتس یالاب رد هک ار همجمج تشپ ُةرفح ات رس قرف زا دعب و دینک دراو
 .(۵۱ لکش) دینک شزاون یسمل یاهساپ اب «دراد رارق یندرگ یاههرهم
 باوخ هب ًاقيمع امش» : دیزادرپب یظفل تانیقلت هئارا هب تروص نیا هب هاگنآ

 نیریش باوخ کی ! دیباوخب ...دیوریم ورف یقیمع باوخ هب امش .دیوریم
 «.قیمع و

 هنماد ندش رتقیمع اب ماگمه و دییامرفب تقد هروس سفنت هوحن هب

 ... نوش یم رتقیمع و قیمع امش یاهسفن هظحل هب هظحل» دییوگب وا سفنت

 «دتسرفیم امش یاههیر لخاد هب ار اوه هک یمد ره اب ...تحار و قیمع

 رب ار ناتپچ تسد لاح نیمه رد «.دوشیم رتقیمع و قیمع مه ناتباوخ

 دیآ رظن هب هک یروط هب «دیهد راشف ولج هب و هداد رارق هژوس پچ هناش یور
 تسد اب لاح نامه رد .دتفیب نیمز یور هب یلدنص زا وا تسا نکمم هک

 فرحنم شاهنیس هسفق یور رب و نییاپ و ولج تمس هب ار وا رس تسار
 هلصاف زیح همه زا امش» : دیهد همادا تروص نیا هب دعب .(۵۲ لکش) دیزاس

 «.دیوریم ورف ینیریش و قیمع باوخ هب امش ...دیوشیم رود و دیریگ یم

 هک دینک نیقلت وا هب و هدرک تکرح هژوس یولج تمس هب ماگنه نیا رد
 یارب .دنوشیم رتسکالیر و رتلش هظحل هب هظحل شندب تالضع مامت
 دعب و هدرک دنلب ار وا یاهتسد زا یکی «هدرتسگ یلش تلاح رارقتسا لرتنک
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 مک ۵۲ لکش للا

 زا سپ .دنک طوقس نییاپ هب گنس هکت کی دننام دیاب تسد نیا .دینک اهر

 زا نانیمطا زا سپ .دیهد ماجنا وا رگید تسد اب ار هبرجت نیا نیع یتدم
 نآ یمارآ هب و هدرب هژوس رس تشپ هب ار ناتتسد «سکالیر تلاح یرارقرب
 .(۵۳ لکش) دینک مخ شیاهاپ یور رب ار

 نیقلت اب و هدرک دنلب ار وا پج تسد و تسار تسد تبون هب هرابود

 نیفرط هب لش تشوگ هکت کی دننام ات دینک اهر «ندوب سکالیر و لش

 دوشیم هدهاشم هنوگنادب عضو نیا «رظان کی رظن هطقن زا .دنتفیب شندب
 هرظنم نیا .دناهدش نازیوآ شندب هب بانط نوچ وا یاهتسد ییوگ هک
 اهنآ هب باطخ نیاربانب « درادیماو نیسحت و باجعا هب ار نایچاشامت ًادیدش
 زا یکی نیا .دیتسه هدرتسگ ندش سکالیر کی دهاش امش» :دییوگب

 کی هب ندیسر- تسا یمزیتونپیه هدیدپ زیگنالد و بلاج یاهیگژیو
 نیا مناوتیم یهاتوک نامز رد مهاوخب نم رگا.قیمع و هدرتسگ سکالیر

 «.منک لیدبت یسپلاتاک هب ار ندوب سک الیر طیارش

 و هداد رارق شندب تازاوم هب و ولح تمس هب ار هژوس یاهتسد زا یکی



 نیا,تالضع مامت» :دییوگب وا هب «دیناشک یم ولج هب ار نآ هک یلاح رد
 ... ینهآةلیم کی دننام !تفس تفس . دنوشیم تحخس و تفس هناش و تسد

 نیا... دناهدش تخس و تفس امش تسد تالضع هک دینک یم ساسحا

 امش تسد.. ۰. دنامیم یفاب اوه رد یروطنیمه هدش تخس و تفس ِتسد

 مخ مه تسد راشف اب یتح هک دنامیم یقاب اوه رد مکحم و تفس نانچنآ

 هدش تخس و تفس امش تسد روطج دینبب !دینک ناحتما . . ۰. دوشیمن

 تسد ییاهششوک هب شیاهتسد ندرک مخ یارب هروس نامز نیا رد «.تسا

 رگید تسد امش نآ زا سپ .دنک یمن ادیپ یقیفوت راک نیا رد یلو «دنزیم

 وا هب دنلب و دینک زارد ولج تمس هب شلوا تسد دننام و هدرک دنلب مه ار وا

 ره هظحل نیا رد «.دوشیم تخس و تفس یدوز هب مه تسد نیا» :دییوگب
 تدم زا سپ .(۵4 لکش) دناهدش هدیشک ولج تمس هب هزوس تسد ود

 هجوت الاح» :دییوگب اهنآ هب باطخ و دینک هاگن نایجاشامت هب یهاتوک

 ندوب لش هب عیرس و هرابکی ینالضع دامجنا تلاح نیا هنوگچ دییامرفب
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 ۵۴ لکش

 هس ات کی زا نم الاح» :دییامرفب هژوس هب باطخ رگید راب
 یاهتسد یناهگ ان روط هب و ًاروف «مدیسر هس ددع هب هک ینامز «مرامشیم
 ءاهتسد طوقس نیا اب هارمه ...دنتفایم ناتندب نیفرط هب و هدش لش امش

 سپ ...دیوشیم دراو قیمع یلیخ هسلخ کی هب هلصافالب مه ناتدوخ

 هدش لش ًاروف امش یاهتسد «مدیسر هس ددع هب نم هک ینامز ... دیشاب رضاح

 و اههناش یمارآ هب «. دننک یم طوقس ناتندب نیفرط هب دمن هعطق ود دننام و

 زا سپ هک دینک نیقلت وا هب نآ اب ماگمه و هدرک سمل ار هژوس یاهوزاب
 نیفرط هب ناجیب تسد ود لثم و هدش لش ًاروف وا یاهتسد «هس ددع نایب

 ناهگ ان «!هس ...ود ...کی» :دیرامشب یمارآ هب دعب .دننک یم طوقس شندب

 .دنتفایم شندب نیفرط هب تشوگ هعطق ود دننام و هدش لش هژوس یاهتسد
 ار اهنآ«ندوب لش نیقلت زا سپ و دیروایب الاب هب ار هژوس یاهتسد رگید راب
 رد لماک سکالیر رارمتسا و رارقتسا هجوتم نایجاشامت ات دینک اهر

 اهنآ هب باطخ و دیدرگر ب نایچاشامت تمس هب دعب .دنوشب وا یاهتسد
 یلو «دنامب یقاب تیعضو نیا رد اهتعاس یارب دناوتیم هژوس» :دییوگب
 یمزیتونپیه تلاح هب دیهدب هزاجا راجان هب «تسا دودحم ام تفو هنافسأتم

 یارب هروس تمواقم هرابرد یتسردان دیاقع ماوع نيب رد .میهدب نایاپ وا

 یلیخت یاهملیف هدهاشم و اهناتساد هعلاطم ۀدییاز هک دراد دوحو ندش رادیب
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 هپ وا ندش رادیب «دوش راتفر یبوخ هب هژوس اب رگا .دنتسه یملعریغ و
 هک دییامرفب هجوت ًافطل .دریگ یم تروص لاکشا ای ریخأت نودب و یتحار
 «.دوشیم جراخ یمزیتونپیه هسلخ زا مارآ و تحار ردقچ هژوس

 ار ینريش و قيمع باوخ امش» :دییوگب هژوس هب باطخ ااح
 دهاوخ امش نهذ رد هشیمه یارب نآ بوخ تارطاخ هک دیدرک هبرجت

 هدامآ ندش رادیب یارب نیاربانب «تسا ندش رادیب نامز الاح یلو «دنام

 امش «منک یم نایب هک یددع ره اب «مرامشیم هس ات کی زا نالا نم .دیوش

 جو لب هک یتقو .دیوشیم رتکیدزن یرادیب هب یگتسهآ هب و جیردت هب

 ..کی «دیشاب هدامآ .دوب دیهاوخ رایشه و رادیب الماک رگید امش سرب

 دیشکب ار ناتیاهاپ و اهتسد الاح .دیدش رادیب امش .جنپ ...راهچ ...هس ...ود

 «. دیدرگ رب ناتدوخ یداع تلاح هب و دیوش باداش و لاحرس ات

 دیئاوتیم هک ردقره دینک یعس «دیتسه هنحص یور رب هک ینامز
 کیسالک و دنک یاهشور .دینک مزیتونپیه رتعیرس و رتدنت ار اههژوس
 و باذج نایحاشامت یارب دنناوتیم تردن هب یمزیتونپیه هسلخ داجیا

 یتحار هب هک تسا یاهنوگ هب هنحص طیارش هناتخبشوخ .دنشاب زیگناهرطاخ
 اههژوس زا یخرب .درک مزیتونپیه ار اههژوس بلغا هظحل دنچ فرظ ناوتیم

 یفاک اهنت روظنم نیا یارب «دنوشیم مزیتونپیه اسآقرب و عیرس رایسب
 هب یرتشیب نانیمطا اب دیهاوخب رگ ا.دینک رداص ار «! دیباوخب»» نامرف تسا

 ماجنا اهتسد یسپلاتاک زا سپ ار نآ دیناوتیم «دیسرب عیرس مزیتونپیه
 ییاریگ و تیباذج نانچ زا یمزیتونپیه هسلخ داجیا عیرس یاهشور" .دیهد
 باحعا و تريح راجد ار نایجاشامت ًادیدش هک دنرادروخرب یرواتفگش

 .دننک یم

 مزینونپیه و عیرس یاهمزیتونپیه» باتک رد مزیتونپیه عیرس یاهشور ۱
 .«مجرتم» .تسا هدمآ روصم و لصفم تروص هب «ناک دوک



 یهورگ مزیتونپیه- یهورگ نومزآ نیمتفه

 :دییوگب اهنآ هب باطخ و دیریگب رارق نایلطواد هورگ یوربور

 .مینزب تسد رگید یهورگ نومزآ کی هب مهاب همه دییایب بوخ یلیخ»

 مزیتونپیه هک دیاهدمآ هنحص یور هب رطاخ نیا هب یزیچ ره زا رتشیب امش
 تلاح نیا هب هک دیراد ار تیعقوم ای سناش نیا نونکا نیاربانب .دیوش

 هجوت تیاهن فده نیا هب ندیسر یارب .دینک ادیپ تسد ییایور و زیگنالد
 ار امش ات مربیم راک هب ار مدوخ ششوک تیاهن مه نم .تسا مزال زکر مت و
 .منک یرای فده نیا هب ندیسر رد

 و دینیشنب ناتیاهیلدنص یور رب تحار امش همه الاح «بوخ یلیحخ»

 رب ناتیاهتسد دیراذگب و دیزاس رقتسم نیمز یور رب تحار ار ناتیاهاپ

 یوناز یور رب یروط ار تسد ره .دننک تحارتسا ناتیاهوناز یور

 سامت ییاج هب و هدوب دازآ نآ ناتشگنا کون هک دیهد رارق شمانمه
 و دیوش هریخ نم هب ًامیقتسم هک مهاوخیم امش همه زا الاح .دنشاب هتشادن

 قیمع سفن کی امش همه ءقیمع مد کی متفگ امش هب نم هک نامز ره
 ار تلاح نیا و دینک سبح ناتدوخ هنیس هسفق لخاد رد ار اوه و دیشکب
 کی نایب نمض هظحل نیا رد «.منک رداص ار مدزاب روتسد نم ات دینک ظفح
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 قیمع مدزاب کی نایب اب هارمه و دیربب نییاپ و نیفرط هب ار اهتسد قیمع مد
 (۵۵ لکش) رد تاک رح نیا .دیهد تک رح نیفرط و الابهب هرابود اراهتسد
 هپ ... دی :راذهگن ار اوه ...قیمع سفن کی» : دیهد همادا . دناهدش هداد ناشن

 ار اوه ...قیمع و هتسهآ سفن کی ...رگید رابکی ...دینک مدزاب یمارآ
 «.مدزاب کی ... دی هرادهگن

 هک یلاح رد .دیوشیم مارآ و سکالیر یلیخ نیرمت نیا اب امش»
 مامت رد شمارا ساسحا جیردتهب «دیاهدش هریخ نم نامشح رد امش

 اب هک نیشنلد ساسحا کی «دوشیم رقتسم و رشتنم ناتندب یاهتمسق
 رتهتسعنو هتسحخ امش نامشچ جیردتب .تسا هارمه ترارح و یمرگ کاردا

 زا یگتسهآ هب الاح نم «بوخ یلیخ .دنوش هتسب هک دنلیام اهنآ .دنوشیم
 رتشیب امش نامشچ ؛منک یم مالعا نم هک هرامش ره اب .مرامشیم هد ات کی

 - نآ زا لبق یتح - مدیسر هد ددع هب هک ینامز و دنوشیم هتسب رتشیب و

 رگیدکی هب مکحم ردقنآ و دش دنهاوخ هتسب و هتسخ الماک امش نامشچ
 رضاح ًافطل .دوشیمن دراو امش مشچ هرک لخاد هب رون رگید هک دنیسحیم

 هتسخ دنراد امش نامشج . . . راهج . . . هس... ود . . . کی .دیشاب

 امش ةدش هتسخ نامشچ . ۰۰ تفه ... شش ۰۰۰ جنپ .دنوشیم رتهتسخو

 .هد... هن. . . تشه .دننک تحارتسا هک دنلیام و دنوشیم هتسب دنراد

 «.دناهدیبسچ رگیدکی هب الماک امش نامشج
 مامت .دینک هاگن دنا هتفرگ رارق هنحص یور رب هک یدارفا مامتهب

 ار ناشنامشچ زونه اهنآ زا رفن ود یکی رگا .دنشاب هتسب دیاب اهمشچ
 :دیهد همادا دعب و دیدنبب ار ناشنامشح هک دینک شهاوخ اهنآ زا «دناهتسبن

 تذل و شمارآ ساسحا دیاهتسب ار دوخ هتسخ نامشج هکنیا زا ردقج»

 یبوگ هک دناهدیبسچ رگیدکی هب مکحم نانچنآ امش یاهکلپ .دینک یم
 رگید و دناهدیبسج رگیدکی هب امش یاهکلپ .دناهدیبسج رگیدمه هب الماک

 «.دناهدیبسچ مه هب مکحم روطچ دینیبب ؛ دینک ناحتما .دنوشیمن زاب مه زا
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 ماجنا ددصرد «دینک یم راک عمج کی ای امش هک ینامز رد هتبلا

 ره الاح» :دیهد همادا بیترت نیا هب تعرس هب هکلب «دیشابن ییاهنومزآ نینچ

 ورف یقیمع باوخ هب و دینک شومارف دوشیم طوبرم مشچ هب هک ار یزیچ
 باوخ کی ...نیریش باوخ کی ... دیوش لخاد ینیریش باوح هب ...دیورب

 1 «.قیمع و نیریش یلیخ باوخ کی ...قیمع یلیخ

 و مارا یاهسفن اب و هدش هدول باوخ اههزوس را یدایز هدع احنیا ات

 رایسب امش یارب اهنآ باوخ قمع هرابرد تواضق «دنشک یم هک یقیمع
 ناتدوخ تعرس هب هک تسا یبسانم نامز نیاربانب .دوب دهاوخ ناسآ و هداس

 ساپ دنج و هدناسر هنحص یور یاهیلدنص هریادمین پج تمسق هب ار

 ره شوگ رد نآ اب هارمه و دیهدب اهنآ یاههقیقش ات ینیب ةشير زا یسامت
 و بوخ ردقج امش «تسا یلاع یلیخ» :دینک همزمز یمارآ هب اهنآ زا کی

 .دنزب مه هب ار امش شمارآ دناوتیمن یزیچ چیه .دیاهدرک زکر مت یلاع
 عقوم نیا رد «.دیورب ورف رتقیمع یلیخ باوخ کی هب دیناوتیم الاح
 هک ناشهنیس یور رب اهنآ رس نداتفا ات دیهد راشف ولج هب ار اهنآ رس یمک
 لمع نیا .دشاب دوهشم رتهب «تسا ندرگ تالضع ندش سک الیر تمالع

 . دنسرب تیعصو نیمه هب دارفا مامت ات دینک رارکت مه دارفا ریاس یور رب ار

 هنحص زکر م هب دعب و هداد ماجنا تفارظ و تعرس اب ار قوف یاهراک
 شمارآ نیا دناوتیمن یزیچ چیه» :دییوگب اههژوس هب باطخ و دیدرگر ب
 هب .دیاهتفر ورف قیمع و نیریش باوخ هب امش همه .دنزب مه هب ار امش قیمع
 قیمع یلیخ و یتحار هب امش .دیور ورف نیریش و قیمع یلیخ باوخ کی
 و رتقیمع باوخ هب «دیشک یم هک یقیمع سفن ره اب و دیشک یم سفن

 «.قیمع رایسب و نیریش یلیخ باوخ کی .دیوریم ورف یرتمارا
 یور رب هک ار یناسک مامت تقد هب هک تسا یبسانم نامز الاح

 رش زا ار دوخ یاهنارادمتسایس شور کی اب و هدهاشم دناهتفرگ رارق هنحص

 تحار «دنشاب هنحص یور رب دنتسین لیام هک بسانمان یاههژوس تمحز و



 ای دنناوتیمن هک دنتسه هنحص یور رب یدارفا ای درف رگا نیاربانب
 اهنآ رانک هب یمارآ هب «دنهد باوح امش تانیقلت هب یبوخ هب دنهاوخیمن

 رب هنابلطواد هک مرکشتم یلیخ» :دییوگب اهنآ شوگ رد تمیالم اب و هتفر

 یماراآ هب هظحل نیا رد هک تسا نکمم ایآ .دیدروآ فیرشت هنحص یور

 کرت ار هنحص هتسهآ و مارآ نانچنآ منک یم شهاوخ .دینک کرت ار هنحص

 تلاح هب اهیلدنص یور رب هک یدارفا شمارآ بلس ثعاب و محازم هک دینک

 مامت و دینک راتفر قیقد و عطاق یلیخ «.دیوشن دناهتفر ورف زونپیه

 هتکن کی احنیا رد .دینک فذح هنحص یور زا ار بسانمان یاههژوس

 تلع هب هک دننک یم ساسحا اههژوس .دراد دوحو بلاح هناسانشناور

 دارفا هک یلاح رد «دناهدنام یقاب هنحص یور رب «دناهتشاد هک ییاهتیلباق
 راک نیا همانرب همادا یارب رگید یوس زا .دناهدش جراخ هنحص زا ناوتان

 هنحص یور رب مزیتونپیه هب ساسحریغ دارفا هک تسا دیفم و مزال یلیخ
 نیب رد مه رادیب دارفا هرظنم و .دننزن مه هب ار نارگید شمارآ ات ذنشابن

 نآ نامز «یزاسک اپ و هیفصت نیا زا سپ .تسین بلاج هتفر باوخ هب هورگ
 همانرب همادا هب رتشیب سفن هب دامتعا اب و رتشیب رطاخ تغارف اب هک تسا

 ۰ دیزاد رج

 یهورگ تسد زاورپ

 ساسحا یعون هک دینک یم ساسحا هظحل دنج زا سپ الاح»

 زیگنالد رایسب ساسحا نیا .دوشیم رهاظ امش ناتشگنا کون رد کلغلغ
 نیا .دنک یم تک ر ح امش یاهوزاب فرط هب هک دیوشیم هحوتم امش و هدوب

 رادیدپ امش یاهتسد رد یرارقیب ساسحا یعون ات دوشیم ثعاب عضو

 هب دنراد امش یاهتسد .دننک یم زاورپ هب عورش امش یاهتسد .دوش
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 اهنآ .دناهدرک امش یاهاپ زا ندش ادج هب عورش اهنآ .دنیآیم الاب فرط

 «دننک یم تکر ح الاب فرط هب دنراد اهتسد مامت !دناهدرک زاورپ هب عورش

 فرط هب اهتسد همه .دناهدش هدیشک ولج فرط هب اههناش حطس رد اهتسد

 «. دناهتف رگ رارق اههناش حطس دادتما رد ولج

 ادج اهاپ یور زا اهتسد مامت .دینک تقد بلطواد هورگ عضو هب

 زا رتدوز اههزوس زا یخرب .دناهدرک تکرح ولج و الاب فرط هب و هدش

 یبوخ همانرب دیلیام امش هک اجنآ زا یلو «دناهداد باوج تانیقلت هب نارگید
 ود دودح هک دینک ربص ردقنآ و دیوشن لطعم اهنآ یارب دایز «دیشاب هتشاد

 .دنریگب رارق ۵٩( لکش) هیبش یتیعضو رد اهنآ زا ثلث
_ 
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 هدرک زاورپ اهنا یاهتسد رتدوز هک دییامرفب هجوت یاهزوس جنپ هب

 سمل ار اهنآ رس هک یلاح رد و دیورب اهنآ کیدزن هب یمارآ هب .تسا
 هار هنحص رد و دیوش دنلب ناتیلدنص یور زا» :دییوگب اهنآ هب «دیتک یم

 و دیریگب ار اهنآ زا یکی تسد «نایرج هب ندیشخب تعرس یارب «.دیورب
 هأر ار یکی هکنآ زا سپ .دینک کمک وا هب یلدنص یور زا ندش دنلب رد
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 همانرب نیا و دینک کمک نداتفا هار و ندش دنلب رد یدعب رفن هب « دیتخادنا

 رایسب هنحص یور رب دارفا نیا هتسها تکرح هرظنم .دیهد همادا ار

 اهنهذ رد ار ییاقیرفآ لیابق نارحاس یاهراک هرطاخ و تسا زیگنارب باجعا

 .دنتسه زیگناربناجیه و هداعلاقراخ هک دنک یم هدنز

 ةبل هب دح زا شیب کی چیه ات دیشاب هتشاد رظنریز ًاقیقد ار اههژوس

 دیورب اهنآ زا کی ره کیدزن هب بیترت هب نآ زا سپ .دنوشن کیدزن هنحص

 امش ندب تالضع مامت ! دیتسیاب» :دیهدب نامرف هناگادح مادک ره هب و

 .دینامیم یقاب همسجم کی دننام تیعضو نیا رد امش و دنوشیم دمجنم
 هژوس طیارش نیا رد .دیهد ماجنا یتکر ح نیرتکچوک دیناوتیمن رگید امش

 یتاظحل هک دریگ یم رارق یتیعضو رد تکر حیب و تباث یاهمسجم دننام

 .دیاهداد تسیا نامرف وا هب امش لبق

 اهیلدنص یور رب هنحص رد هک دید رب یدارفا هیقب فرط هب لاح

 :دییوگب اهنآ هب و دینک سمل تسد اب ار اهنآ رس تعرس هب . دناهتسشن

 دوشیم ثعاب رس اب سامت نیا «.دینک یم تیعبت ام یاهنیقلت مامت زا امش»

 ود» .دننک هحوت رتشیب امش یاهفرح هب ودا تج رپ اهنآ ساوح ات

 زا مهاوخیم نم. دیشاب هتش هتشاد هحوت ًاقیقد اهنآ هب امش ملیام نم هک تسا هتکن

 هدش رادیب الماک امش «مسرب جنپ ددع هب نم هک ینامز. .مرامشب جنپ ات کی

 مهم «دیروایب نییاب هب ار ناتیاهتسد دیناوتیمن یلو «دوب دیهاوخ پاداش و

 دیناوتیم ینامز طقف امش دک کک اتسار نیا رد ردقج هک تسین

 شوگ لغب نکشب کی مناتشگنا اب نم هک دیروایب نییاپ هب ار ناتیاهتسد

 فرط هب دنناوتیم امش یاهتسد هک تسا تروص نیا رد اهنت ...منزب امش

 جنپ ات کی زا مهاوخیم نم هک دیشاب هتشاد دای هب الماک .دنیایب نییاپ

 دیهاوخ رایشه و رادیب الماک امش «مسرب جنپ ددع هب هک ینامز .. ..مرامشب

 اب امش شوگ لغب رد نم هک ینامز ات ار ناتیاهتسد دیناوتیمن یلو «دوب

 دعب هب نیا زا «رگید یوس زا .دیروایب نییاپ هب ماهدزن نکشب کی مناتشگنا
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 یقیمع باوخ هب ًاروف امش «مراذگب امش یناشیپ هب ار متسد نم هک عقوم ره
 دیراد ار یراک هج ای دیتسه یتلاح هچ رد امش هک تسین مهم « دیوریم ورف

 فرط هب امش هدش دمجنم یاهتسد «دیشاب هدامآ الاح ًافطل .دیهدیم ماجنا

 ...راهج ...هس ...ود ...کی .متسه ندرمش,لوغشم نم و دناهدش هدیشک ولج

 ۱ «!جنپ

 زا یفلتخم تاحرد رد یلو دناهدش رادیب اههزوس هظحل نیا رد

 هک دننک یم ساسحا اهنآ هک تسا نیا رتبلاج همه زا یلو «دنتسه یجیگ
 تلاح رد هک مه یرفن جنپ .دنروایب نیناپ هب ار دوخ یاهتسد دنناوتیمن

 راجد اهنآ یاهتسد نانجمه یلو «دنوشیم رادیب «دنتشاد رارق هداتسیا

 عورش امش یاههمانرب نیرتهب زا یکی هظحل نیا رد .تسا ینالضع دامحنا

 یاههمانرب نیرتبلاج زا یکی «تسیلوبمانموس هژوس کی یور رب :دوشیم
 یلیخ یاهژوس رگا .دیناسرب جوا هب ار قاجیه و دیروآرد ارجا هب ار دوخ

 بسانم هژوس کی «دهدیم باوج یمریتونپیه زا دعب نیقلت نیا هب رتهب
 ۱ .دینک هناشن یدعب یاههمانرب یارب ار وا نیاربانب...تسا

 سلجم قنور رب یفاک هزادنا هب «اهتسد دآمجنا» نومزآ هکنآ زا سی

 طیارش رد اهنآ یاهتسد زونه هک ییاهژوس رانک هب تعرس هب «دوزفا

 شوگ رانک رد نکشب کی ندز اب و دیورب هدنام یقاب ینالضع دامجنا
 دیهاوخب دناهداتسیا هک ییاههژوس زا دعب .دینک دازآ ار اهنآ یاهتسد ءاهنآ

 هدامآ همانرب یدعب تمسق یارب مه امش و دندرگ رب ناشی اهیلدنص هب هک

 ۳۳ روس

 راگیس کرت شیامزآ

 نلاس رد نارضاح هب باطخو دیورب هنحص یولج هب عقوم نیا رد

 رظن هب تسا نکمم «دندش ارجا هنحص یور رب هک ییاههمانرب» : دییوگب
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 ینامرد و ینیلاب یاهدربراک ًاملسم یلو «دنسرب زیگناتریح و بلاج امش
 لاثم یارب .تسا رتزیگنالد و رتهب یلیخ اهنیا زا کینیلک رد مزیتونپیه

 نیا زا ار یلکلا یاههباشون و راگیس هب نایالتیم دناوتیم یتحار هب مزیتونپیه
 کرت هوحن اجنیا رد دیهدب هزاجا . دهدب تاجن ازیرامیب و رگناریو تاداع
 رد هک ییاهنآ ًافطل .مراذگب شیامن ضرعم هب نازیزع امش یارب ار راگیس

 «.دنوش دنلب یلدنص یور زا« دنشک یم راگیس عمج نیا

 دنچ «دناهدروآ الاب هب ار دوخ تسد هک یناسک نیب زا هظحل نیا رد

 رتریذپمزیتونپیه هک دناهداد ناشن یلبق یاهنومزآ رد ًانمض هک ار یرفن

 هنحص یولج تمسق رد یلدننض دنج یور رب ار اهنآو دینک باختنا دنتسه
 ؟ دنشک یم راگیس هک تسا تدم هج :دیسرپپ اهنآ زا بیترت هب .دیناشنب

 دایتعا ماد زا ار دوخ هک دنلیام ایآ ؟دنشک یم راگیس ددع دنج یزور

 نآهب یکپ دیهاوخب اهنآ زا و دینک نشور یراگیس نآ زا سپ ؟هن ای دنناهرب

 اهنآ ًاملسم ؟تسیج اهنآ ساسحا و راگیس هزم دنیوگب امش هب و هدز

 رد .دز دنهاوخ یدنخبل تیاضر یور زا اب «!تسا یلاع» :تفگ دنهاوخ

 ساسحا و دوش هریخ امش نامشح هب هک دیهاوخب اهنآ زا یکی زا نامز نیا

 هب نامسآ رب ربا یاهعطق دننام هک هدش کبس و لش نانجنآ شندب هک دنک

 باوخ کی هب هظحل دنچ زا سپ هک دینک نیقلت وا هب .تسا هدمآرد تکرح
 ًامیقتسم ناتتسد ناتشگنا اب ماگنه نیا رد ...دوریم ورف قیمع یمزیتونپیه

 زکر متم وا یناشیپ یور رب هینا دنج یارب ار اهنآو دینک هراشا وا یناشیپ هب

 رثزم دیاهداد هئارا وا هب البق هک یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت تعرس هب .دیزاس
 . دوریم ورف یقیمع باوخ هب ًاروف وا و دوشیم مقاو

 هک مییآ قیاف یدایتعا هب میهاوخیم ام الاح» :دیهد همادا نیقلت هب

 امش هداوناخو امش هک یرابنایز تداع . دیتسه راجد نآ هب امش تساهتدم

 ینامز دعب تبون .تسا هداد رارق کانرطخ یاهیرامیب عاونا ضرعم رد ار
 و سگ تدش هب ناتناهد هک دینک یم ساسحا «دیشک یم راگیس هک
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 ندیشک عقوم رد .دیربیم جنر یاهدننک تحاران معط و وب زا و هدش کشت

 نوتوت یاج هب ار ییوبدب و هزره یاهفلع ییوگ هک دینک یم ساسحا راگیس
 و رتشیب یسگ و یخلت ساسحا نیا دینزیم هک یکپ ره .دیشک یم راگیس
 هفرس و عوهت راچد ار امش دب یوب و معط نیا یدوز هب ...دوشیم رتشیب

 هفرس و عوهت ساسحا نیا «دینزب راگیس هب هک یکپ ره ...درک دهاوخ

 راگیس دود و وب زاهکلب «راگیس زا اهنت هن امش... دوشیم رتشیب و رتشیب

 سفن یگتت و هفرس راچد «راگیس دود ساسحا اب و دیوشیم رفنتم مه
 «. دیوشیم

 ار ینشور راگیس «دیداد هئارا هژوس هب ار قوف تانیقلت هکنآ زا سپ
 یتح امش» :دیزادرپب نیقلت همادا هب و دیهد رارق هزوس ینیب ریز رد ًامیقتسم

 راگیس هب دایتعا رش زا هک دیلیام امش ...دیوشیم رفتتم مه راگیس دود زا
 ساسحا زا سپ هک دیاهدش رفنتم راگیس زا ردقنآ امش ...دیوش تحار مه
 و دود دروخرب زا سپ «.دیناخرجیم رگید تمس هب ار ناترس «نآ دب یوب

 هب و هدرک عمج ار دوخ ینیب «رفنت تمالع هب وا «هزوس ینیب اب راگیس یوب
 و هداد ناشن لمعلا سکع سفن یگتت و هفرس اب «نآ اب هارمه و دروآیم الاب

 یشزومآ شیامن هوکشاب جوا نیا و دناخرچیم رگید تمس هب ار دوخ رس
 هس ات کی زا نم الاح» :دیهد همادا بیترت نیا هب .دیآیم باسح هب امش

 یلو « دینک یم زاب ار ناتنامشج «مسرب هس ددع هب هک نیمه .مرامشیم

 هک نامز ره .دنامیم یقاب راگیس معط و دود هب تبسن امش رفنت ساسحا
 نآ هب هکنآ زا لبق یتح - ندز کپ زا سپ «دنهدب امش تسد هب یراگیس

 یاهشوگ هب ار نآ ًاروف هک دهد یم تسد وت هب یرفتت نانجنآ - دینزب یکپ

 نیا دییایب .دینک زاب ار ناتنامشج ...هس ...ود ...کی .دینک یم باترپ

 «.دیریگب ار راگیس

 امش هک دیاهدش هحوتم «دیشاب هدرک هعلاطم ًاقیقد ار الاب بلاطم رگا

 دیاهدرک نیقلت وا هب اهنت هکلب ؛دیاهدرکن رادیب باوخ زا ار هژوس ًامیقتسم



 تانیقلت ساسارب نومزآ نیا« دراوم زا یرایسب رد .دنک زاب ار شنامشچ هک

 یاهشیامن رد هک اجنآ زا یلو «دوشیم عقاو رثزم یمزیتونپیه زا دعب

 لکش هب تسا رتهب «دیراد زاین یرتشیب نانیمطا بیرض هب امش «یشزومآ

 هب تروص نیا هب نیاربانب .دیهد رارق رادیب همین تیعضو رد ار هژوس قوف

 : دیهد همادا دوخ تانیقلت

 هزوس ناتشگنا نيب رد ار راگیس «.دیریگب ار راگیس نیا دییایب»

 «دینیبب .دینزب راگیس هب مکحم کپ کی الاح» :دیهد همادا و دینک تباث

 رفنتم نآ دود و راگیس زا نانچنآ امش .دیاهدش رفتتم راگیس زا ردقح

 قوم نیا رد «.دینک یم باترپ یاهشوگ هب ار راگیس هلصافالب هک دیاهدش

 و سفنیگنت «هفرس «یتحاران راچد نانچنآ و دنزیم راگیس هب یکپ هژوس
 .دنک یم باترپ یاهشوگ هب ار راگیس ًاروفهک دوشیم ناهد یخلت ساسحا

 امش» :دییوگب اهنآ هب باطخ و دیدرگر ب نیوعدم فرط هب امش

 و تاداع ناوتیم تعرس هب هنوگچ مزیتونپیه قیرط زا هک دیدومرف هظحالم
 اب زارد نایلاس یارب اقآ نیا .درک رود هژوس زا ار دنسپان یراتفر یاهوگلا

 رد یتلاح هقیقد ود زا رتمک رد یلو دیشک یم راگیس ناوارف قایتشا و لیم
 الاح .دراذگب رانک هب ار راگیس رگید تفرگ میمصت هک دمآ دوحو هب وا

 زا یکی ًافطل .مینک رارکت راگیس زا رگید یعون اب ار تست نیا دیهدب هزاجا
 «. دهدب نم هب راکت ددع کی امش

 رارق هژوس نابل نایم رد دیاهتفرگ راضح زا یکی زا هک ار یراگیس

 ساسحا امش» :دییوگب و دینک نشور وا یارب ار راگیس دعب و هداد

 راگیس ژا رتهدننک تحاران و رتمعطدب ربارب هد یتح راگیس نیا هک دینک یم

 امش .تسا ازیرامیب و هدننک تحاران امش یارب راگیس ندیشک .تسا یلبق

 راچد هژوس عقوم نیا رد «.دیاهدش رفنتم ًادیدش تایناخد زا یعون ره زا
 نایچاشامت یارب وا تاکر ح و هدش رگید یاهیتحاران و سفنیگنت «هفرس

 .دوب دهاوخ باذج و بلاج رایسب
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 رییغت رد داجیا تعرس یشزومآ طیارش رد دیهاوخب امش رگا
 تروص نیا هب دیناوتیم «دیراذگب شیامن هب ار تاداع و یراتفر یاهوگلا

 ار راگیس ندیشک تذل و معط رگید راب مهاوخیم نم الاح» :دینک مادقا
 نامشج تعرس هب نالا ... دینک هاگن نم نامشچ هب ًافطل .منک هدنز وت یارب

 هسلخ همین طیارش کی رد لبق زا هژوس هک اجنآ زا «.دنوشیم هتسب امش
 نیا رد .دوریم ورف باوخ هب و دهد یم باوج امش نیقلت هب تعرس هب «هدوب
 : دیهدب همادا تانیقلت هب امش عقوم

 زا امش «مسرب جنپ ددع هب هک ینامز مرامشیم جنپ ات کی زا»

 نامه یرادیب زا دعب .دوب دیهاوخ لاحرس الماک و هدش رادیب باوخ

 را الاح نم .تشاد دیهاوخ راگیس یوب و دود هب تبسن ار هتشذگ ساسحا

 رادیب باوخ زا امش «مدیسر جنپ ددع هب هکنآ زا سپ .مرامشیم جنپ ات کی

 ...کی . دمآ دهاوخ ناتشوخ راگیس یوب و دود زا هتشذگ دننام و دیوشیم
 امش عقوم نیا رد .دوشیم رادیب باوخ زا هزوس «.جنپ ...راهج ...هس ...ود

 وا هک دینک یم هظحالم «دینک فراعت وا هب یراگیس (!یگتسخ عفر یارب)

 .دشک یم ناوارف قایتشا و لیم اب

0 e 

 یاههدیدپ شیامن رد ار دوخ یلاع دادعتسا درف نیا هک اجنآ زا

 رد ات دیراذگب دوخ لاح هب ار وا «تسا هداد ناشن یبوخ هب یمزیتونبیه
 ای شش فرط هب نآ زا سپ .دینک هدافتسا شدوجو زا یدعب یاهنرمزآ
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 ییاههروس دیاب امش نامز نیا رد .دیروآ یور دیدج یاههژوس زا رفنتفه

 رد ار دوخ یلاع دادعتسا ءاهتسد دامجنا شیامزآ رد هک دینک باختنا ار

 هک دیهاوخب اهنآ زا.دناهداد ناشن یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت هب ییوگباوح

 میقتسم طخ کی رد (۵۷ لکش) دننام و دنروایب ولج هب ار دوخ یاهیلدنص
 .دنریگب رارق یلبق هریادمین یولج رد

 نایچاشامت نایم زا ندرک مزیتونپیه

 نم اجنیا رد» :دییوگب هسلح رد نارضاح هب ینارنخس تروص هب

 یلیخ هک مزادرپب ندرک مزینونپیه را یصاحخ عون شیامن هب مراد دصف

 کی مراد دصق نم .دیاهدید ای و هدینش ار نآ زا یهباشم دروم تردنب

 نایچاشامت رب یراذگر یثأت اب ار راک نیا و مهد ماجنا یهورگ مزیتونپیه
 هنحص یور رب هک یهورگ هب باطخ سپس «.مهد ماجنا نلاس رد رضاح

 نلاس رد رضاح نایجاشامت نایم هب الاح نم» این هک دنتسه رقتسم

 مزیتونپیه ار امش همه ءامش یور رب زکر مت قیرط زا هک اجنا زا و موریم

 رب ناتدوخ تردق مامت اب هک منک یم شهاوخ امش همه زا نیاربانب .منک یم
 «. دینک زک رمت نم یور

 امش همه زا نم الاح» :دییامرفب نایجاشامت هب باطخ رگید راب
 رد ارم منک یم شهاوخ دیراد روضح نلاس نیا رد هک ییاهمناخ و نایاقآ

 عوضوم نیا یگمه مه امش رگا .دینک کمک لکشم رایسب راک نیا ماجنا

 ینعی - لکشم راک نیا «دینک زکر مت نآ یور رب و هتشاد رطاخ رد ار

 تلوهس اب - دناهتفرگ رارق هنحص یور رب هک یدارفا ندش مزیتونپیه
 «. دشوب یم لمع هعماح یرتشیب

 نابلطواد هورگ فرط هب «دینک کرت ار هنحص هکنآ زا شیپ دعب
 نایم هب نم الاح» :دییوگب اهنآ هب باطخ و دیدرگر ب هنحص رد رقتسم
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 شهاوخ .مزادرپب زک رمت هب نومضم نیا یور رب ات موریم نایجاشامت

 بقع تمسق رد هریادمین یاهیلدنص فیدر رد هک مه یناسک منک یم

 یاهیلدنص یور رب هک یناسک ندرک مزیتونپیه یارب «دنتسه رقتسم هنحص
 دوخ همه ات دییایب نیاربانب .دننک یراکمه نم اب «دناهتسشن هنحص یولح

 رد هک یدارفا همه زا نم .مینک هدامآ قیمع یعمجهتسد زکر مت کی یارب ار

 هداد هیکت دوخ یلدنص تشپ هب هک منک یم شهاوخ دنراد فیرشت نلاس نیا

 رب رقتسم ذارفا «نایچاشامت قیرط زا میناوتب ات دننک اهر ار دوخ ًاقیمع و

 «.مینک مزیتونپیه أر هنحص یولج یاهیلدنص یور
 «دینک مادقا فرگش شیامزآ نیا ماجنا هب امش هکنیا زا شیپ یتح

 یلدنص تشه یور رب هظحل نیا رد .تسا هدش هدامآ یبوخ هب تامدقم مامت

 «دناهتسشن امش یاههژوس نیرتهب .دناهدش هدیح هنحص یولح رد هک

 هیقب .دنورب ورف یمزیتونپیه باوخ هب نانآ ات تسا ایهم زیچ همه نیاربانب
 ریذپ نیقلت تدش هب یدارفا «دناهدش رقتسم هنحص یور رب هک مه یدارفا

 .دنک یم کمک امش هب هنیمز نیا رد دوخ هبون هب مه اهنآ دوجو هک دنتسه
 زا یاهدع یاح رخآ تاظحل رد یتح هک دراد دوحو امش یارب مه ناکما نیا

 اب «دناهتسشن هنحص بقع فیدر هریادمین یاهیلدنص یور رب هک ار یدارفا

 راقواب و یمارآ هب نآ زا سپ .دینک ضوع دنتسه ولج تمسق رد هک یناسک
 یور رب هک یناسک زا و دیورب نایچاشامت نایم هب و هدرک کر ت ار هنحص

 هک امشهب ًامیقتسم هک دینک شهاوخ «دناهتسشن هنحص یولح یاهیلدنص

 .دننک هاگن دیاهتسشن نایحاشامت نایم رد

 هک یلاح رد» :دیزادرپب نیقلت نایب هب وگ دنلب زا هدافتسا اب نونکا

 ؛دیاهدش هریخ نم نامشچ هب رود زا و دیاهدرک زکر مت نم یور رب امش
 هب و دیوشیم رتدولآباوخ و دولآباوخ جیردت هب هک دینک یم ساسحا
 هک یاهظحل ره .دوشیم هریج امش دوجو رب یمزیتونپیه هسلخ جیردت
 و ات اه نامش و نک و گس امش یاهگلپ درک یم
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 دوخ هتسح نامشچ هک دیراد زاین دینک یم ساسحا امش .دنوشیم رتهتسخ

 کون بسانم عقوم کی رد .دیور ورف یمارا باوخ هب و دیدنبب ار

 یاهیلدنص یور رب هک یدارفا فرط هب ار ناتتسار تسد هراشا تشگنا
 اهنآ هب یروط یقفا تاکر ح اب رود زا و دیربب دناهدش رقتسم هنحص یولج

 نومضمهب هجوتاب «.دنبایب باطخ فرط اردوخ اهنآ همه هک دینک هراشا
 دید هتشاذگ اهنآ رایتخا رد نیا زا شیپ امش هک یمزیتونپیه زا لبق تانیقلت

 .دنوریم ورف یقیمع باوخ هبو دندنبیم اردوخ نامشچ تعرس هب اهنآ همه

۱۳ 
 باوخ هپ تعرس زا تسا نکمم مه امش دوخ هکلب «نلاس رد نارضاح اهنت هن
 هب امش» :دیهد همادا نیاربانب ".دیوش بجعت راجد اهنآ نتفر یمزیتونپیه

 «...و نیریش باوخ کی . .. قیمع باوخ کی . ۰.۰ دیوریم باوخ

 دیوش دنلب ناتیاج زا « دیتسه لوغشم «باوخ لومرف» نایب هب هک روطنامه

 اهنآ یخرب هک اهشور نیا درکلمع هوحن هرابرد «قحلالامج تاراشتنا

 هب «دنمانیم «هناگجنپ ساوح کمک نودب» ای «یتاپ هلت قیرط زا» ار

 .«مجرتم» .تسا هدش ثحب لصفم و روصم تروص
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 و دینک عورش یتسار تمس هزوس زا هنحص یور رب .دیورب هنحص فرط هب و
 ندرک جک اب نمض رد .دوش رتقیمع شاهسلخ ات دیراشفب ار وا یناشیپ

 ضرعم هب ار وا ندرگ تالضع ندش سکالیر «ولج و نیفرط هب شرس
 مه هب ار امش شمارآ دناوتیمن یزیچ چیه» :دیهد همادا و دیروآرد شیامن

 بلوخ کی .دیریگ یم رارق قمیع یمزتنه اسطخ گی رد امش .نز

 باوخ هب وا یولهپ رد هک دیورب یدعب ؛ژوس فرط هب نآ زا سپ
 ار تافیرشت نیا و دینک رارکت مه وا دروم رد ار همانرب نیا نیع و هتفر
 و ییاریگ هک ار یراک .دینک رارکت و رارکت مه نارگید دروم رد

 ار اههزوس یاهرس هک تسا نیا «دراد نایجاشامت یارب یدایز تیباذح

 و یدعب رفن طسوت کی ره رس ات دینک مخ رگیدکی فرط هب ود هب ود

 و بیجع رایسب نایچاشامت یارب هرظنم نیا .دوش تیامح سکملاب
 .(۵۸ لکش) دنک یم هولج بیرغ

 رگیدکی رود هب اهتسد ندیخرچ نومزآ

 باوخ هب ولج فیدر یاهیلدنص رب هتسشن یاههژوس مامت هک ینامز

 هک دیدرک هدهاشم رگا .دییامرفب هحوت بقع فیدر یاههژوس هب «دنتفر

 ورف یارب نیقلت نمض و دیورب ناشدزن هب «دناهتفر ورف باوخ هب مه اهنآ
 دینک مخ ولج تمس هب ار اهنآ هنت و رس «نیریش و قیمع باوخ کی هب نتفر

 هب رحت ار راک نیا البق امش .دنریگب رارق هدیمخ ًالماک و الود تروص هب

 . دیاهدرک
 ولج تمسق یاهیلدنص رد هک دیورب ییاههزوس فرط هب دعب ۱

 هک یدرف کیدزن هب .دناهتفر ورف ینیریش و مارآ باوخ هب و دناهدش رقتسم
 هب و هدرک دنلب ار وا یاهتسد و دیورب هتفرگ رارق رانک و ولج تمسف رد
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 تکرح هب رگیدکی درگ رد تعرس هب ار اهنآ و دیهدب رارق یزاوم تروص

 ندیخرچ هب عورش رگیدکی درگ رد امش یاهتسد» :دییوگب و دیروآرد
 یارب رتشیب امش ردقره ...داتسیا دنهاوخن زاب تکرح زا اهنآ ...دننک یم

 .دننک یم تکرح رگیدکی رود هب رتشیب اهنآ ءدینک ششوک اهنآ نداتسیا
 ماجنا هک دینک یم هدهاشم «دینک فقوتم ار هدمآ دیدپ تکرح دینک یعس

 نیا «. دنخر ج یم رگیدکی رود هب رتدنت مهزاب اهنآ .تسین نکمم راک نيا

 ولج فیدر یاهیلدنص یور رب هک یدارفا ریاس یاهتسد یور رب ار لمع
 رد اهتسد یشدرگ تکرح نیا ینامز ات «دینک لامعا و رارکت دناهتسشن

 ۵٩(. لکش) دریگب لکش اهنآهمه رد رگیدکی درگ

 درگ رب ًاعیرس امش یاهتسد» :دییوگب هورگ یاضعا هب نآ زا سپ
۰ ۱ «ِ 2 e « ۰ ۲۹ 7 زا الاح نم .دینک یریگ ولج اهنآ شدرگ زا دیناوت یمن امش .دنخرچ یم مه 

 زا اروف امش یاهتسد ءمسرب هس ددع هب هکنیا ضحم هب .مرامشیم هس ات کی

 رد دننام یم یقاب تک رح یب اوه رد همسحم دننام و دنتسیایم زاب تک رح

 نم هک ینامز ات «دیهدب تکرح ار اهنآ دیناوتیمن رگید امش طیارش نیا
 ؛مسرب هس ددع هب هکنآ ضحم هب .مرامشیم هس ات نم الاح .مهدب روتسد

 «!هس ...ود ...کی)») دننامیم یقاب اره رد تک رحیب امش یاهتسد ًاروف

 دامجنا تلاح هب اههژوس یاهتسد یناهگ ان تروص هب بیترت نیا هب
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 نیا هب دوخ تانیقلت هب دعب .دنوشیم تکرحیب و دنیآیمرد ینالضع
 « دیخرجب رگیدکی درگ هب میوگب نم هک ینامز» :دیهدب همادا تروص

 »)۰ .دننک یم شخرچ هب عورش رگیدکی درگ رب امش یاهتسد هرابود ناهگ ان

 رگیدکی درگ هب)) :دینک مالعا دنلب یادص هب ناهگان عفوم نيا رد

 هب عورش رگیدکی رود هب و هدمآرد تکرح هب اهتسد هلصافالب «! دیخرحب

 هب اسآنونج و دنت تاک ر ح نیا هب ندیشخب تعرس یارب «دننک یم تکرح

 رگیدکی درگ هب رتدنت مهزاب و رتدنت» :دیزادرپب بسانم تانیقلت ةئارا

 «! دننک یم تک رح رتدنت و دنت امش یاهتسد ... دنخرحیم

 مارا «تش تشذگ رگیدکی رود هب اهتسد شخرج زا یتدم هکنآ زا سپ

 وا تروص یولج رد یسامت ساپ دنج و دیورب اههزوس زا تک رک

 هب امش .دش مامت زیچ همه» :دییوگب وا شوگ لغب رد هتسهآ و دینک لامعا

 زا و دنوشیم لش امش یاهتسد الاح .دیوریم ورف یرتفیمع باوخ
 دوخ یلو «دنتفایم ناتیاهاپ یور رب یاهظحل زا سپ و دننامیم زاب تکر ح

 «. دیوریم ورف یرتفیمع و قیمع باوخ هب امش
 دیدپ ی یار یو وا ست

 هک بیترت نیا هب .دننک یم یتفگش و باجعا راجد ار امش ًادیدش هدمآ

 دی دپ رپ تیعضو کی ماجنا یارب هک وا تروص تالضع ضابقنا

 عقوم نیا رد ؛.دوشیم لیدبت مارآ و لش تلاح کی هب جیردن هب دوب هدمآ

 اهر شندب نیفرط رد ار اهنآ و دینک دنلب شیاهوناز یور زا ار وا یاهتسد
 هب وا یاهاپ رانک رد تعاس گنوآ دننام تخل و لش «اهتسد نیا لک

 رگ و دزن هب نآ زا سب د . دنوشیم تک رحیب دعب و دنب |یمرد ناسون

 ی رد اهنآ امت هک ینامز ات دهد ماجن ؤا یور رب ار همانر نیا و دیور
 ۱ .دنریگب رارق ییاهن تیعضو
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 یرانقهدهاشم نومزآ

 هب هک یتقو ؛مرامشیم هس ات کی زا نم» ؛دییوگب هوس هب باطخ

 هدهاشم و دینک یف زاب یگتسهآ هب ار ناتنامشح امش مسرب هس ددع

 امش هک اجنآ زا .تسا هتسشن یرانق کی ناتپح تسد یور رب هک دینک یم

 رد ار ابیز ةدنرپ نیا دایز تبحم و قایتشا اب «دیراد تسود ار ناگ دنرپ مامت

 : دیزادرپ یم نآ شزاونهب و دریگ یم ناتناتسد نیب

 هدامآ ادص شوخ و ابیز ؛دنرپ نیا شزاون یارب «بوخ یلیخ»

 ولج هب ار ناتپج تسد و دیریگب رارق ناتدوخ یلدنص رد تحار الاح . دیشاب

 یور رب یتحار تیعضو رد (اههزوس ای) هوس عقوم نیا رد «.دیروایب

 تسد فک اهنآ .دنروآیم ولج هب ار دوخ پچ تسد و هتفرگ رارق یلدنص

 یارب تحار هنال کی ییوگ هک دنریگ یم الاب تمس هب یروط ار دوخ پچ
 هب هک ینامز ...مرامشیم هس ات نم هک دیشاب هتشاد دای هب» . دناهتخاس یرانق

 تسد فک هب و دینک یم زاب ار ناتنامشج یگتسهآ هب امش «مسرپ هس ددع

 و لاحشوخ ابیز هدنرپ نیا هدهاشم زا عقوم نیا رد .دینک یم هاگن ناتپچ

 نیا .دیزادرپیم یرانق شزاون و یزاب هب نآ زا سپ .دش دیهاوخ رورسم
 هلصافالب هک دوب دهاوخ دنیاشوخ و شخبتذل امش یارب نانجنآ راک

 هب نانچمه زین طیارش نآ رد و دیوریم ورف قیمع هسلخ کی هب ناتدوخ
 فک رد یرادق شزاون و هدهاشم یارب الاح . دیهدیم همادا هدنرپ شزاون

 «!هس ...ود ...کی . دیشاب هدام | ناتتسد

 شپچ تسد فک هب و دیاشگ یم ار شیاهمشچ یمارآ هب هژوس
 دینیبب .دینک اشامت ار ولوجوک هدنرپ» :دیهدب همادا امش .دوشیم هریخ

 رد دیراذگب .دیهدن راشف نآ هب دایز .دراد ییابیز تاقولخم هج دنوادخ
 تاکرح ماجنا هب هژوس مقوم نیا رد «.دنک تکرح ناتناتشگنا نایم

 یلایخ ۂدنرپ کی اب وا یزاب رگنایامن هک دزادرپیم میموتناپ ای ادصیب
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 .تسا

 .دیوگ یم باوج تانیقلت هب یبوخ هب هک دیورب یاهزوس فرط هب

 یمک زا سپ و دیهد رارق وا پچ تسد فک یور رب ار ناتدوخ تشگنا
 نآ «دیشاب بظاوم «دنک زاورپ دهاوخیم یرانق» : دییوگب وا هب «نداد ناکت
 ماجنا اضف رد ار یتاک رح هزوس تاظحل نیارد «.دیرادهگن مکحم ار

 وا هب رگید راب .دشابیم یرانق ظفح یارب وا ششوک رگنایامن هک دهدیم
 نیا دینک یعس ...دیریگب ار نآ دیوش دنلب .. .درک رارف یرانق» :دییوگب

 نتفرگ یارب و هدش دنلب هزوس عقوم نیا رد ۰ .دیریگب هرابود ار ابیز هدنرپ

 .دنک یم تک رح هنحص رانک و هشوگ هب یرانق

 رارکت رگید هژوس دنچ یور رب ار یرانق رارف و یزاب همانرب نیا
 ٌكماک همانرب نیا نمض رد .دیایب دوجو هب هنحص رد یدایز کر حت ات دینک

 دنوشن کیدزن هنحص هبل هب دايز هک دییامرفب هجوت .دیشاب اههرزوس بظاوم
 .دیاین دیدپ ناشیارب یرطخ ات

 نتفرگ یارب هک دیورب ییاههژوس زا یکی کیدزن هب عقوم نیا رد
 دییایب ...تساحنیا یرانق» :دییوگب وا هب باطخ .دنک یم ششوک یراق
 وتو 4 بک یعرهاط هک یاس رزق ۵ تنگ ار یرانق

 اف درگ ار نآ مکحم یلیخ» :دییوگب وا هب باطخ «دیاهتفرگ

 و هدرک دوگ ار شتسد کی هژوس «.دنکن رارف هرابود ات ديشاب بظاوم
 ورک ار یرانق» : دیهدب همادا امش. دهدیم یاج نآ رد ار یلایخ یرانق

 یاهیرانق اههژوس مامت هکنآ زا سپ ۰ .دینیشنب ناتیلدنص یور رب دیورب

 اهنا شزاون لوغشم و دنتسشن ناشیاهیلدنص یور رب و دنتفرگ ار دوخ
 لامعا اهنآ زا یکی تروص یولج رب ساپ دنچ و دییایب اهنآ ولج هب «دندش
 کچوک هدنرپ .دیوریم یقیمع باوخ هب هرابود امش» :دییوگب و دینک

 یقیمع باوخ هب و دینک شومارف ار یرانق اب طبترم بلاطم مامت .تسا هتفر
 هب هتسهآ یلیخ عقوم نیا رد «.نیریش و قیمع باوخ کی ...دیورب ورف
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 اب نم هک نامر ره «دشاب ناتدای» : دییوگب «دونشب وا اهنت هک یتروص

 ورف یقیمع باوخ هب روف مدرک هراشا امش یناشیپ هب هراشا تشگنا
 (( دیوریم

 هسلخ رد ار اهناو دیورب اههژوس ریاس کیدزن هب بیترت هب

 ار یلبق یمزیتونپیه زا دعب نیقلت نومضم یگتسهآ هب .دیهد رارق یرتقیمع
 اب نم هک نامز ره «دشاب ناتدای» :دینک همزمز مادک ره شوگ لغب رد

 ورف یرتقیمع هسلخ هب ًاروف «مدرک هراشا امش یناشیپ هب هراشا تشگنا
 یزیچ هن اهنآ رارکت و بلاطم نیا زا نایچاشامت هک تسا حضاو «. دیوریم

 .دننکب یرظنراهظا دتفایم قافتا هک هجنآ هرابرد دنناوتیم هن و دنونشیم

 باوخ کی رد ار اههژوس بیترت هب امش هک تسا نیا اهنت «دننیبیم هجنآ

 نیرتهب هب هک ار یاهروس اهنت نایرح نیا رد .دیهدیم رارق یمزیتونپیه

 کی هب ار هیقب و دیرادهگن درک یم تاساسحا زاربا یرانق یارب تروص
 کیدزن وا هب راوتسا ییاهماگ اب هظحل نیا رد .دینک دراو یمزیتونپیه باوخ

 رگ وداج و رحاس کی نم هک دینادیم ًامتح امش» :دییوگب وا هب و دیوش
 ندرک دیدپان هک ر مدوخ یاهراکهاش زا یکی مهاوخیم احنیا رد .متسه

 یور رب هک ار یگنشق هدنرپ الاح .مهدب ناشن امش هب تسا یراق کی
 یلاح رد .دینک هاگن هدنرپ هب تقد هب الاح .دیریگب دنیشنیم امش تشگنا

 ضحم هب .مرامشیم جنپ ات کی زا نم «دینک یم هاگن یرانق هب تقد هب هک
 دیراذگن .دوشیم دیدپان امش مشچ لباقم زا هدنرپ «مسرب جنپ ددع هب هکنآ
 ۰۰۰ ود... کی «دیشاب هدامآ .دینک هاگن تسرد .مهدب بیرف ار امش نم

 دایز بجعت اب هژوس عقوم نیا رد «! دش دیدپان هدنرپ !جنپ ..۰ راهچ..۰ هس

 وا یامیس رد تریح و بجعت ایند کی و دنک یم هاگن دوخ تسد فک هب
 زیگنالد و باذج رایسب مه نایچاشامت یارب هرظنم نیا .ددرگ یم نایامن
 .دوب دهاوخ

 قیمع هسلخ کی رد ار هژوس تعرس هب نایرج نیا زا سپ
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 امش همه : دییوگب بلطواد دارفا مامت هب باطح و دیهدب رارق یمزیتونیه

 رد و دیوشیم رادیب یدوز هب یلو «دیا هتفر ورف ینیریش و تحار باوخ هب

 زا یگتسهآ هب نم .دوب دیهاوخ باداش و لاحرس الماک یرایشه تلاح

 رادیب باوخ زا امش همه «مسرب جنپ ددع هب هک ینامز «مرامشیم جنپ ات کی

 « دیشاب هدامآ ًافطل .دینک یم بجمت «دیاهدیباوخ ردقنیا هکنیا زا و دیوشیم

 و تحار الماک و رادیب امش همه !جنپ ۰۰۰ راهچ ... هس... ود... کی

 «.دوب دیهاوخ باداش

 ندیلام هب عورش و دنوشیم رادیب باوخ زا اههژوس عقوم نیا رد

 ؛هدش رادیب باوخ زا هک یاهبرگ دننام اهنآ زا یخرب .دننک یم ناشیاهمشچ

 یارب اهنآ جیگ همین تلاح .دنهدیم شک ار دوخ یاهاپ و اهتسد

 .دوب دهاوخ باذج و بلاج رایسب نایجاشامت

 عیرس رایسب ای ینآمزیتونپیه داجیا نومزآ

 هب باطخو دیدرگ یمرب نایچاشامت فرط هب امش ماگنه نیا رد

 طیارش رد هک دوب دیهاوخ یاهمانرب دهاش الاح امش» :دییوگ یم اهنآ

 م زیتوپنیه «تسا ناهج رد یمزیتوپنیه هسلخ داجیا شور نیرتعیرس ینونک
 «.اسآقرب و ینآ

 هتسشن ولج فیدر رد هک دیورب ییاههژوس زا یکی کیدزن هب دعب

 و دیهدب ناکت ار وا یمک .دوش دنلب شیاج زا هک دینک شهاوخ وا زا .تسا

 ؟هن اي تسا لاحرس و رادیب الماک هک دنک یم لایخ ایآ هک دیسرپب وازا

 تشپ رد ات دیشکب ولج هب یمک ار وا یلدنص «داد تبثم باوج هچنانچ
 فرط هب ار ناتدوخ تسد هراشا تشگنا ناهگان دعب .دیریگب رارق شرس

 باوخ هب تعرس هب هژوس «!باوخب» :دیروآرب دایرف و دیربب شایناشیپ

 . دتفایم شیلدنص یور رب تشپ زا و هتفر
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 جنپ ات کی زا نم «ندش رادیب زا سپ :دینک نیقلت وا هب دعب
 باداش و رادیب الماک هک دینک یم ساسحا جنپ ددع نایب اب .مرامشیم

 رگید امش طیارش نآ رد .دیاهدییسچ یلدنص هب مکحم طقف «دیتسه

 اب امش شوگ لغب رد نم هک ینامز ات «دیوش دنلب ناتیاج زا دیناوتیمن
 ساسحا ناهگان ؛نکشب یادص ندینش اب .منزب نکشب کی مناتشگنا
 نیا رد «!جنپ ۰۰۰ راهچ. ۰۰ هس. ود... کی .دیاهدش دازآ هک دینکیم

 یور زا هک دینک شهاوخ وا زا ام امش .دوشیم رادیب باوخ زا هزوس عقوم
 و تسا هدیبسح یلدنص هب هک دنک یم ساسحا وا یلو «دوش دنلب یلدنص

 وا هک یلاح رد .دوش دنلب شدوخ یاح زا دناوتیمن «دنزب روز ردقره

 رد نکشب کی «دنک یم ششوک یلدنص یور زا نتساخرب یارب ًادیدش

 رکشت وا زا .دربیم نوریب هب یلدنص یور زا ناهگ ان «دینزپ وا شوگ رانک

 . دهد رارق دارفا ریاس فیدر رد ار دوخ یلدنص هرابود هک دیهاوخب و دینک

 لباقم رد و هدز رود ناهگ ان «دینزب مدق اههژوس رس تشپ رد الاح

 اب و هتفرگ ار وا نامشج یولج تسد کی اب .دیریگب رارق یرگید هژوس

 ناهگان و دینک دراو راشف وا یناشپ یور رب رگید تسد هراشا تشگنا

 اب .دوریم ورف باوخ هب ًاروف مه درف نیا «!باوخب» :دیشکب دای

 زا یرایسب رظن هطقن زا دینک مزیتونپیه مه ار رگید رفن ود هباشم یاهشور

 رفت هب نردم یزجاس یعوت هرظتم نیا دتسههرظتم نیا دهاش هک یناسک

 / .دیآیم

 یشومارف داجیا نومزآ

 ؛دیاهدرک مزیتونپیه اسآقرب تروص هب ار رفن هس هک هظحل نیا رد

 یدایز یاهناتساد لاح هب ات امش» :دییوگب نلاس رد نارضاح هب باطخ

 دروم سیلپ طسوت هداتفارود یرهش رد هک دیاهدینش یاهدشمگ دارفا ةرابرد
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 نیرتکچوک و دننک یفرعم ار دوخ دناهتسناوتن یلو دناهتفرگ رارق ییاسانش
 اهنیا .دنهد هئارا شیوخ هتشذگ یگدنز و عضو یگنوگج زا یتاعالطا

 یناور یرامیب نیا .دنتسه «یشومارف» مان هب یناور یرامیب کی ناینابرق

 نیا دیهدب هزاحا الاح .دوش داجیا مژیتونپیه ونپیه قیرط زا ملاس دارفا رد دناوتیم

 رد هک یدارفا فرط هب قوم نیا رد. ۱۳۳ e A ار شیامزآ

 ات مراد دصق نم»: :دییوگب اهنآ هب باطخ و دیدرگر ب دنتسه مزیتونپیه لاح

 باوخ زا امش هکنآ زا سپ . ر ا

 هک دینک یم ساسحا امش دنجره .دیایم دیدپ یبیحع قافتا «دیدش رادیب

 دیناوتیمن رگید هک دیوشیم هجوتم یلو «دیتسه رایشه و رادیب لماک

 هب الصا و دینک یم شومارف مه ار ناتمان یتح امش . دیروایب دای هب ار یزیح

 یفده هچ یارب اجنیا و دیاهدوب اجک «دیتسه یسک هچ هک دیروآیمن رطاخ

 ناتدوخ هتشذگ هرابرد یتاعالطا ای هرطاخ نیرتکجوک امش ؟دیاهدمآ

 یزیچ چیه امش .دیروایب دای هب e دیناوتیمن یتح و دیرادن

 کی متشگنا اب نم هک یعقوم ات... تشاد دیهاوخن دای هب ناتدوخ هرابرد

 نیا هب .دیدرگ یمرب یداع طیارش هب ًاروف امش نآ زا سپ .منزب نکشب

 نیا یارب ًافطل .دروآ دیهاوخ دای هب هرابود ار زیچ همه قرب تعرس اب بیترت
 جنپ ددع هب هک ینامز و مرامشیم جنپ ات نم .دیشاب هدامآ فرگش ناحتما

 . هس... ود... کی .دوب دیهاوخ رایشه و رادیب الماک امش «مسرب

 .«جنپ ..۰. راهچ

 و تهب تلاح یدودح ات «دندش رادیب باوخ را اههژوس هکنآ زا سپ

 هنحص یولج هبار اهنآ زا یکی امش .دوشیم هدناوخ اهنآ یامیس رد یجیگ

 «؟تسا روطح تلاح» :دیسرپب الثم .دینکب لاژس دنح وا زا و دیروایب

 هب ار ناتدوخ تسا نکمم» .«تسا یلاع» : دهدیم باوح هزوس الومعم

 یارب یباوج و دیآیم رظن هب تام و جیگ هژوس «؟دینک یفرعم راضح

 یلیخ ؟تسیح = امش یگ داوناخ مان و مان یتسار «بوخ» .درادن نتفگ
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 «؟ دیروایب دای هب ار ناتیگ داوناخ مان و مان دیناوتیم دینیبب «دینک شش
 رد ناهگ ان امش .دتفایم یقافتا هج دینیبب دینک تقد الاح «بوخ یلیخ»

 وا یامیس زا یجیگ و تهب تلاح هلصافالب .دینزب نکشب کی وا شوگ لغب
 نونکا .ددرگ یم نآ نیشناج یلاحرس و یباداش تلاح و دوشیم فرطرب
 «؟ دینادیم ار ناتیگ داوناخ مان و مان یتسار «بوخ» :دیسرپب وا زا رگا

 یارب یداع تروص هب ار دوخ تاصحخشم و «هتبلا» : دهدیم باوح هزوس

 و دورب هک دیهاوخب و دینک رکشت وا زا عقوم نیا رد .دنک یم نایب امش
 .دنیشنب شیلدنص یور

 هب هک دینک توعد مناخ رتخد کی زا دیناوتیم عونت یارب لاح
 هکنآ زا سپ .دنک یفرعم ار شدوخ هک دیهاوخب وا زا .دیایب هنحص یولح

 هب ار وا ششوگ لغب رد نکشب کی ندز اب «دش مولعم راک نیا رد وا یناوتان

 نیا نیب رد .دیزادرپ یرگید شیامزآ هب دعب و دینادرگرر ب یعیبط لاح

 اهنآ زا یحخرب .دریگب تروص یعونتم یراتفر تارهاظت تسا نکمم هورگ

 هک یلاح رد «دنهد زورب دوخ زا راوهناوید تاکرح ای دنتفیب هیرگ هب
 زا هکنآ زا سپ .دننامب یقاب یقیمع یلاحیب و تهب تلاح رد رگید یاهدع
 :دییوگب راضح هب «ددرگرب شیلدنص یور هب هک دیتساوخ دوخ ۀژوس

 نیا و دهدب خر تسا نکمم مه یداع یگ دنز رد هک تسا یتلاح یشومارف»

 حرطم ار یعوضوم تسا لیام هاگ ادوخان تروص هب یدرف هک تسا ینامز

 یمزیتونپیه یاههزوس و تایبرجت قیرط زا یسررب و قیقحت دیاش .دزاسن
 دییامرفب هزاحا الاح .دزاس راکشآ ار یرامیب نیا رارسا زا یرایسب دناوتب

 «.مینک تبحص هژوس نیرخآ اب مه یمک

 و مان هک دیهاوخب وا زا و دیزادرپب هژوس نیا ناحتما هب رگید راب

 دوخ یناوتان یجیگ و تهب اب واهکنآ زا سپ .دنک وگ ز اب ار دوخ تاصخشم
 ات دیرادهگن وا تروص یولج رد یتسدهنییآ کی «داد ناشن هنیمز نیا رد ار

 شدوخ ریوصت هب هک دیهاوخب وا زا .دینازیگنارب ار باجعا و ناجیه جوا
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 : دیسرپب دعب « دنک هاگز

 باوج ًالومعم هژوس «؟ دینیبیم هنییآ رد ار یسک هج امش»

 هرهج کی نیا ایآ» :دیسرپب وا زا .«تروص کی سکع» :دهدیم

 عقوم نیا رد «؟ دیراد تسود ار درف نیا امش ای آر ۰45 تسا ینتشادتسود

 یریوصت هب الاح» : دیهد همادا دعب .دهدب ناکت ار شرس دناوتیم اهنت هژوس

 لغب رد ناهگان «.دتفايم یقافتا هح دینیبب « دینک هاگن تسا هنییآ رد هک

 رادیدپ هزوس یامیس رد یتارییغت هلصافالب «.دینزب نکشب کی وا شوگ

 هک دیوگ یم و دنزیم یدنخبل وا .تسا شمارآ تلاح ناشن هک دوشیم

 هک دیهاوخب وا زا و دینک رکشت هژوس زا . دنیبیم هنییآ رد ار شدوخ سکع

 .ددرگر ب واج فیدر رد شیلدنص هب

 ییامنیس ملیف هدهاشم نومزآ

 ییاههمانرب نیرتریگمشچ و نیرتباذج زا یکی هب ام اجنیا رد
 نایچاشامت هک یشیامزآ .دیشاب نآ دهاش تسا نکمم امش هک میسریم

 .داد دهاوخ رارق ریثأت تحت ًادیدش ار هسلحرد رضاح

 اهنآ یور رب اههژوس هک دیریگب رارق اهیلدنص زا یقیدر یوربور

 هک یلاح رد .دنوش هریخ امش نامشچ هب هک دیهاوخب اهنآ زا «دناهتفرگ رارق

 اههژوس یناشیپ هب مه تشگنا اب «دیتسه باوخ هرابرد یتانیقلتهئارا لوغشم
 نومزآ نیا رد ناجیه جوا هکنآ یارب .دینک مزیتونپیه ار اهنآ و هدرک هراثا

 و دیشکب اههزوس همه یناشیپ یور رب تعرس هب ار دوخ تسد دیا دیدپ

 ورد ار اهنآ همه «دنکیم ورد ار هتوب فیدر کی هک یزرواشک دننام

 رب ات دیئارب بقع تمس هب ار اهنآ همه ءرصتخم راشف اب نآ زا سپ !دینک
 :دینک همزمز اهنا همه شوگ رد نآ اب ماگمه .دنتفی ناشیاهیلدنص یود

 یاضعا همه یارب دعب «.نیریش باوخ کی ...قیمع باوخ کی ! دیباوخب)
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 : دییوگب نخس روطنیا هتفر باوخ هب هورگ
 هدهاشم و دینک یم زاب ار ناتنامشج امش همه هظحل دنج زا سپ»

 ملیف کی نآ یور رب هک دراد رارق امنیس هدرپ کی ناتلباقم رد هک دینک یم
 ار همانرب نیا هکنیا زا امش .تسا هدمآرد شیامن هب ناجیهرپ و باذج

 امش اههنحص نیا رد .دوب دیهاوخ لاحشوحخ و داش رایسب دینک یم هدهاشم

 تذل رظانم نیا زا و دینک یم هدهاشم ار یعاجش نانز و نادرم یاهییامنرنه

 . دیربیم
 یلدنص تشپ هب و دینیشنب یلدنص رد تحار .دیشاب رضاح ًافطل»

 امش «مسرب هس ددع هب هک یتقو «مرامشیم هس ات کی زا نم .دیهدب هیکت

 .دینامیم یقاب هسلخ تلاح رد نانچمه یلو «دینک یم زاب ار ناتنامشح

 هدهاشم ناتدوخ لباقم رد ار یدیفس هدرپ «ناتیاهمشح ندرک زاب زا سپ

 ...ود ...کی .تسا شیامن لاح رد بلاج ملیف کی نآ یور رب هک دینک یم

 ار ناتدوخ هقالعدروم ملیف امنیس هدرپ یور رب و دینک زاب ار ناتنامشج !هس

 «.دینک هدهاشم

 هدرپ یور رب و دنیاشگ یم ار دوخ نامشچ اههزوس عقوم نیا رد

 مخ ولج هب یمک ناجیه طرف زا .دننکیم هدهاشم ار ییاهملیف امنیس
 نیا رد .دننک هدهاشم ار دوخ هقالعدروم همانرب دنناوتب رتهب ات دنوشیم

 :دینک نیقلت اهنآهب ار ریز بلاطم عقوم
 امش یارب ملیف نیا .تسا هدش بلاج و جیهم یلیخ هنحص الاح»

 زا تمسق نیا .دیربیم تذل یلیخ نآ هدهاشم زا امش .تسا بلاح یلیخ
 یاهمانرب زگ ره امش .دیایمرد یدمک همانرب کی تروص هب دراد همانرب

 هک دوشیم ثعاب عضو نیا .دیاهدرکن هدهاشم دشاب رادهدنخ ردقنیا هک

 هک ردفره ...دیدنخب ...درادن یلاکشا .دتقیب هدنخ هب ًادیدش امش

 «.دیدنخب دیهاوخیم

 نارگشرازگ هک دینک نایب ناجیه اب نانچنآ ار دوخ تانیقلت
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 ره .دننک یم شرازگ ار ساسح تاظحل یشزرو تاقباسم یاههمانرب
 زورب دوخ زا زین ار نآ اب بسانتم تاساسحا دینک یم حیرشت هک ار هنحص

 .دشاب رثزم الماک ات دیهد
 اههزوس زا رادهدنخ ةنحص کی مسحت اب هک ینامز لاثم یارب

 رد نارضاح عضو نیا .دیدنحب مه ناتدوخ امش «دندنخب هک دیهاوخیم

 دیهاوخب هک ردقره امش .تخادنا دهاوخ هدنخ هب تدش هب ار نلاس

 هک یتاظخل رد تسرد .دینکب رتشیب و رتشیب ار هدنخ جوم نیا دیناوتیم

 ارچ «خآ» :دییوگب ناهگ ان امش «تساهدش رپ یداش و هدنخ زا نلاس یاضف

 هدهاشم ار هراچیب ردام نآ .دش هدننک تحاران و زیگنامغ هنحص ردقنیا

 فلت دراد یگنسرگ زا وا راوخریش هحب .دزرلیم دراد امرس رد هک دینک

 ردقچ امش یتسار .تسا هدننک تحاران و زیگنامغ هنحص ردقچ ...دوشیم
 «.مدوب هدیدن تحاران ردقنیا ار امشهاگچیه نم... دیاهدش تحاران

 عمج کی هب یداش و هدنخ زا ولمم سلجم کی زا هنحص رییفت

 زا یخرب یتح .تسا روآناجیه و ریگمشچ رایسب هدزمتام و نیگمغ
 هب رگید راب دیناوتیم امش .دنتفایم هیرگ هب هصغ و مغ طرف زا اههژوس

 کی هرایود ا هاگد» :دیوگب ار ی .دیهدبزیقت ار هحض تعرس
 هدنخ هب ار امش رگید راب هرظنم نیا .دش ادیپ رادهدنخو یدمک هنحص

 «دیهاوخب ردقره .تسا رادهدنخ یلیخ هرظنم نیا یتسار .درادنایم

 . دیدنخب دیناوتیم
 نیا رد .دنوش نادنخ و داش «اههژوس هلمح زا راضح همه دینک یعس

 ورف باوخ تلاح هب تبون هب ار اههژوس هاهمشچ نتسب اب رگید راب طیارش
 رظانم و اهریوصت مامت !بوخ یلیخ» :دییوگب نآ هب هارمه و دیربب
 نامز نیا رد «.دیباوخب هرابود مه امش .دندش دیدپان ییامنیس یاهملیف

 رگا .دیوش قیقد دنتسه ولج فیدر رد هک ییاههژوس یور رب دیناوتیم

 یاهیلدنص یاههژوس زا یضعب اب ار اهنآ «دنتسین باوخ زونه اهنآ زا یخرب
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 زا یاهدع ولج فیدر رد دیدرک هدهاشم هکنآ زا سپ .دینک ضوع بقع

 دنتسه بقع فیدر رد هک یدارفا زا «دناهدش عمج بوح یاههزوس

 ات دیاهدش هدامآ امش الاح .دیرادن هنحص رد بسانمان هژوس رگید امش
 . دیهد ماجنا ار ینایاپ نومزآ

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت جوا

 هنارا هب هنارمآ و مکحم یلیخ دیاب امش شیامزآ نیا ماجنا یارب

 .دیزادرپب دوخ تانیقلت

 رب ینالوط و نیریش باوخ کی امش» :دییوگب هژوس هب باطخ
 امش مهآوخیم نم هظحل دنج زا سپ و دیاهتشاذگ رس تشپ ار هنحص یور

 و داش رایسب هک دینک یم ساسحا «یرادیب زا دعب .منک رادیب باوخ زا ار

 هب امش پچ یاپ اریز«دینک کرت ار هنحص دیناوتیمن یلو «دیتسه لاحرس
 فک زا ناتپج یاپ ندرک ادج یارب هک ردقره امش .تسا هدیبسج نیمز
 نم هک ینامز ات ... دبسج یم نیمز هب رتمکحم اپ نیا «دیشکب تمحز هنحص

 یاپ ًاروف طیارش نآ رد ...منزب امش شوگ رانک رد نکشب کی مناتشگنا اب
 فک هب مکحم امش تسار یاپ «نآ تاج هب و دوشیم اهر و دازآ امش پچ

7 ۱ 
 جنپ ات کی زا یگتسهآ هب مهاوخیم نم الاح .بوخ یلیخ»

 ساسحا یلو ...دیوشیم رترایشه و رترادیب امش هرامش ره اب .مرامشب
 هب مکحم امش پچ یاپ اریز «دینک کر ت ار هنحص دیناوتیمن هک دینک یم
 نیمز فک هب مکحم بسچ اب امش پچ یاپ ...تسا هدیبسچ هنحص فک

 مناتشگنا اب نم هک دنک یم ادیپ همادا ینامز ات عضو نیا ...تسا هدیبسچ
 دازآ امش پچ یاپ نآ زا سپ ...منزب امش شوگ لغب رد نکشب کی
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 عضو نيا. دبسچیم نیمز هب مکحم امش تسار یاپ ضوعرد یلو دوشیم

 امش شوگ لغب رد یرگید نکشب نم هک دباییم رارمتسا ینامز ات زین
 پچ یاپ رگید راب یلو «دوشیم دازآ امش تسار یاپ تروص نیا رد .منزب
 ... دباییم همادا تروص نیمه هب عضو نیا ... دبسجیم نیمز هب مکحم امش

 نیمز هب ناترگید یاپ و دازآ امش یاپ کی «منزیم نم هک ینکشب ره اب

 ناتیاپ ود ره «منزب مه هب مکحم ار متسد ود نم هک ینامز طقف .. .. لیسح یم

 .دنی آیمرد یعیبط تلاح هب و هدش هدازآ

 هب نم هک ینامز .مرامشیم جنپ ات کی زا نم الاح «بوخ یلیخ»
 دیناوتیمن یلو .دوب دیهاوخ رایشه و رادیب ًالماک امش «مسرب جنپ ددع

 بک هاج اب کن اش بس یاب زر اک زا ا
 امش همه الاح !جنپ ...راهج ...هس ...ود ...کی «دیشاب رضاح .تسا هدییسح

 .دیتسه لاحرس و داش

 یاهنامیمص و بلاج یراکمه رطاخ هب عقوم نیا رد دیهدب هزاجا»

 تردق تروص نیرتهب هب امش .منک رکشت امش همه زا «دیتشاد نماب هک

 کرت ار هنحص منک یم شهاوخ امش زا الاح .دیروآرد شیامن هب ار زکر مت

 «.دینک

 ار هنحص ات دنوشیم دنلب ناشیاج زا ترسم و یداش اب اههروس
 فک هب ناشپج یاپ هک دننک یم هدهاشم بحعت لامک اب یلو «دننک کر ت
 «دننک یم ششوک ندش اهر یارب اهنآ هک یلاح رد .تسا هدیبسح هنحص

 پچ یاپ بیترت نیا هب .دینزب نکشب کی مادک ره شوگر یز یمارآ هب امش
 ندز نکشب راب ره اب .دبسچیم هنحص هب اهنآ تسار یاپ و هدش دازآ اهنآ

 لغب .بسانم تدم زا سپ .دبسچیم هنحص فک هب اهنآ یاهاپ زا یکی امش
 :دییوگب و دینزب مه هب مکحم ار ناتتسد ود ناهگان ءاهنآ زا یکی شوگ
 نیا رد «. دیاهدش دازآ الماک امش الاح !دش مامت زیچ همه !یبوخ یلیخ»

 ندش دازآ زا نانیمطا زا سپ و دنکیم دنلب ار دوخ یاپ هژوس عقوم
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 هپ زین ار اههژوس هیقب یاهاپ .دنک یم کرت ار هنحص تعرس هب «شیاهاپ

 نايم رد و هدرک کرت ار هنحص اهنآ همه بیترت نیا هب .دینک دازآ تبون
 یاههلپ رانک ات ار اهنآ مارتحا هناشن هب مه امش .دنریگ یم رارق نایچاشامت

 راکهاش هب دیناوتیم مه اجنیا رد هتبلا .دینک تعیاشم هنحص یجورخ
 ,هنحص یاهراوید زا یکی یکیدزن رد دیناوتیم الغم .دینزب تسد یرگید

 هب دامتعا اب و دینابسچب راوید هب مکحم ار اهنآ زا یکی تسد فک ناهگان
 رگید امش ...دیبسح اجنیا هب مکحم امش تسد» :دییوگب لماک سفن

 هدیپسچ راوید هب مکحم ناتتسد ...دینک اهر و دازآ ار ناتتسد دیناوتیمن

 وا یمزیتونپیه را دعب تانیقلت تاریثأت و ندش مزیتوتپیه راب دنج . . . تسا

 نیا هب «تسا هداد رارق یریذپنیقلت تیعضو رد روزیتونپیه هب تبسن ار

 .تسا هدیبسح راوید هب مکحم شتسد ییوگ هک دنک یم ساسحا وا بیترت

 یرگید یاح هب ار یرگید درف تسد «وا ندرک دازآ زا دعب دیناوتیم

 « دیهد ماجنا دیناوتیم هظحل نیا رد هک یبلاج یاهشیامن زا یکی .دینابسجب
 ؛دنک یم هاگن امش هب هک یلاح رد دیهاوخب اههژوس زا یکی زا هک تسا نیا

 سپ .دیخرچب ناتدوخ رود هب وا اب گنهامه مه امش « دخرحب اشو گە

 هب الاح»» : دییوگب وا هب و هدرک زارد وا تمس هب ار دوح هناشن تشگنا نآ زا

 و یجیگ راجد تعرس هب و دینک هاگن نم تشگنا کون

 دنوشیم مخ مه امش یاهوناز هظحل دنچ زا سپ ...دیوشیم یگ دولآباوخ
 جورخ زا سپ هزوس هک احنآ زا «.دش دیهاوخ نیمز شقن باوخ لاح رد و

 هب «دراد رارق دیدش یریذپمزیتونپیه طیارش رد زونه مزیتونپیه تلاح زا
 عفوم نیا رد .دوشیم نیمز شتن و دهدیم باوج امش تانیقلت هب تعرس

 : دییوگب نایچاشامت هب باطع و دیورب هنحص یولج هب امش
 یاههدیدب زا یمک دادعت امش همانرب نیا رد ؛نم زیزع ناتسود»

 و دنراد یملع یانبم و هشير اهنیا مامت .دیدرک هدهاشم ار یمزیتونپیه
 رد تارییغت داجیا یارب و یکشزپنادند «ییامام «یکشزپ رد اهنآ زا یرایسب
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 فرط زا و مدوخ فرط زا نم .دنراد ددعتم هدافتسا دراوم یراتفر مولع

 «.منک یم یرازگساپس و رکشت امش قیوشت و هجوت زا نابلطواد هورگ

 روآدای امش هب رک ذت ای هراشا اب نلاس رانک و هشوگ زا ماگنه نیا رد

 .دیاهدرک شومارف هدیشک زارد هنحص فک رد هک ار یدرف دنوشیم

 زا نتساخرب زد «یهاوخرذع نض و دیورب وا فرط هب تعرس هب نیاربانب
 ات یو اب «دیراد تسد رد ار وا تسد هک یلاح رد و دینک کمک وا هب نیمز

 لبق و دینک کمک وا هب هنحص زا جورخ رد و دیوش هارمه یجورخ یاههلب

 هب بدا لامک اب «ینایاپ هظحل رد .دیهدب تسد یو اب ءوا زا ندش ادج زا
 .دینک کرت ار هنحص یمارآ هب و دینک میظعت نایچاشامت

 ره .دننک ادیب رارمتسا راکتبا و قوذاب دیاب اههمانرب هلسلس نیا

 لابند هب هدش یزیرهمانرب تروص هب و تقد اب دیاب اهشیامن نیا زا تمسق
 همانرب یارجا هب ناجیه اب نانجنآ دیاب امش .دوش ارجا رگید تمسق

 یور رب ای دنوش دنلب باهتلا و ترارح زا نایجاشامت هک دیزادرپب

 نیرخآ اب امش هنابدوم و هنامرتحم راتفر .دنوش بوکخیم ناشیاهیلدنص
 زا اهنآ نهذ رد « دیدوب هدرک شومارف ار وا امش نایچاشامت رظن هب هک هژوس
 .دراذگ یم اجرب بدوم و نابرهم یاهرهچ امش

 روزیتونپیه کی یرنه یاهتفارظ و اهتیباذج زا اهیراک هزیر نیا
 .تسا هب رحتاب



 مهدزناش شخب

 یمزیتوپنیه یاههدیدپ رد یرتشیب تایبرجت

 مدرک نایب لبق تاحفص رد یمزیتونپیه یاهشیامن ناونع هب هچنآ
 حضاو .مربیم راک هب مایشیامن یاهراک رد مدوخ الومعم هک تسا یاهمانرب

 یصاخ یاههدیدپ زا یشیامن و یشزومآ یاهراک یارب یرجم ره هک تسا
 «؛دریگ یم رارق نارگید هدافتسا دروم هک هجنآ اب هک دنک یم هدافتسا
 ؛درذگ یم امش یمارگ رظن زا دعب تاحفص رد هجنآ .تسا توافتم

 فلتخم یاهتمسق رد هک تسا زیگنالد و بان یاههدیدپ زا یاهعومحم

 رارق شیامن یاههنحص نارگوداج و نارحاس هدافتسادروم ناهج
 تیصخشاب هک ار ییاههدیدپ دیناوتیم امش شخب نیا هعلاطم اب .دنریگ یم

 ینیچلگ زا عقاو رد و دینک باعختنا «دنراد یرتشیب بسانت امش راک شور و
 .دیربب هدافتسا اهنا را

 هب ات امش «رگید عبانم و باتک نیا نیشیپ یاهتمسق قیقد هعلاطم اب

 یگنوگچ اب و هدرک ادیپ طلست مزیتونپیه یاهیروثت رب یفاک هزادنا هب لاح
 امش منک یم روصت .دیاهدش انشآ یمزیتونپیه تانیقلت زا حیحص هدافتسا

 .دیهد رارق هدافتسا دروم ار یمزیتونپیه یاههدیدپ دیناوتیم یبوخ هب رگید

 یفاضا یاهطسب و حرش زا «باتک مجح دایدزا زا یریگ ولج یارب نیاربانب
 .مینک یم هدنسب اهنآ بوچراهچ و بلاطم سوئر نایب هب اهنت و مینک زیهرپ

 زا دیناوتیم سلجم وج اب بسانتم و شیوخ راک شور هب هجوت اب امش
 . دینک هدافتسا « دینادیم بسانم هک یتانیقلت
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 دوخ لابند هب هزوس ندیشک

 یراذگ ر یثأت ةوحن هک تسا یریذپنیقلت یاهنومزآ زا یکی نیا
 زا سپ .دهدیم ناشن ار فراعتم یرایشه و یرادیب طیارش رد تانیقلت

 و بلاج نومزآ نیا دیناوتیم هولج زا و تشپ زا هژوس طوقس یاهتست
 .دیهدب رارق هدافتسا دروم ار زیگناربناحیه

 رد مه امش و دتسیاب هنحص زا هشوگ کی رد هک دیهاوخب هژوس زا
 وا فرط هب ار دوخ یاهتسد هک یلاح رد .دیتسیاب وا لباقم رد رگید ةشوگ

 جیردت هب وا هک دینک نیقلت وا هب شنامشچ رد ندرک هاگن اب «دیاهدرک زارد
 زا یخرب هئارا قیرط زا نایرح نیا رد .دنک یم تکر ح امش فرط هب دراد

 هزوس هک دیهد تکرح یتروص هب ار دوخ یاهتسد «یششک یاهساپ
 دییوگب وا هب .دیشک یم ناتدوخ فرط هب ار وا دیراد امش هک دنک طابتتسا

 مارآ و هتسهآ یاهماگ اب هکلب «دتفایمن نیمز,یور هب وا «نایرج نیا رد هک

 تانیفلت و یظفل تانیقلت موادت اب قیرط نیا هب .دیایم امش یوس هب
 . ديناشکب ناتدوخ فرط هب ار وا «یششک یاهساپ ینعی یظفلریغ

 هتسویپ مه هب یاهتسد هریجنز نومزآ

 لداعم و دیهد ماجنا دیناوتیم یرادیب طیارش رد هک یرگید نومزآ

 مه هب یاهتسد هریجنز نومزآ «تسا رگیدکی هب اهتسد ندش لفق تست
 .تسا هتسویپ

 رد ار دوخ یاهتسد مادک ره هک دیهاوخب یمزیتونپیه یاههژوس زا
 هک دینک نیقلت اهنآ هب طیارش نیا رد و دراذگب شیرانک درف یاهتسد
 ششوک هک ردقره اهنآ و دناهدیبسچ رگیدکی هب ًادیدش اهنآ یاهتسد
 یعمجهتسد ششوک .دننک دازآ و زاب ار ناشیاهتسد دنناوتیمن «دننک
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 دهاوخ زیگناربناجیه و بلاج رایسب ناشیاهتسد ندرک دازآ یارب اههژوس

 ۵ وب

 نایچاشامت نیب رد هزوس ندیباوخ

 یارب .دنازیگنارب ار نایجاشامت باجعا و ناجیه دناوتیم تست نیا

 دوخ یاههژوس زا یکی هب یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا «نآ ماجنا
 یور رب نتفرگ رارق و نایچاشامت نیب رد نتفر زا دعب وا هک دینک نیقلت
 هنحص زا وا هکنآ زا سپ .تفر دهاوخ ورف یقیمع باوخ هب «دوخ یلدنص

 هک دینک رهاظت امش تفرگ رارق شیلدنص رب نایچاشامت نیب رد و جراخ

 رد رضاح دارفا ای نایچاشامت هک دعب .دیرادن هجوت عوضوم نیا هب ییوگ
 ار یو و دیورب وا فرط هب تعرس هب «دندرک هدیدپ نیا هجوتم ار امش هسلج
 .دینک رادیب باوخ زا

 نامز رد ییارقهف ریس

 هتشذگ یاهلاس هب وا هک دینک نیقلت ناتدوخ یمزیتونپیه هژوس هب
 ۱ ۱ ۱و ۳4 ۰۰ دل هت هش 4 ۱ مھ شک ۽ ۾
 .دراد رارق شیگ دنز لاس نیمود وت نشح رد نال و هتشگ رب ددر

 ام یمزیتونپیه یاههزوس زا یدایز هدع یارب دراد لامتحا هک اجنآ زا ۱

 هژوس هب دیناوتیم امش .دنشاب هتفرگن دلوت نشج یگلاس ود نس رد
 کی یور رب ار یتعاس «گرزب نادیم کی رد هک دینک نیقلت دوخ
 بقع فرط هب تعرسص هب نآ یاههبرقع هک دنک یم هدهاشم نامتخاس

 هتشذگ یاهلاس هب تعرس هب مه وا «تکرح نیا اب هارمه و دنخرچیم
 هب هک تسا یزور نیلوا الاح» :دیسرپب وا زا الثم .ددرگ یمرب شرمع

 یسابل هچ ؟تسیک امش ملعم یتسار .دیاهتفر ییادتبا موس سالک
 ؛دناهدیشوپ ییاهسابل هچ اهنآ ؟تسیچ ناتیسالکمه مان ؟دیاهدیشوپ
 « مجرتم» ...و
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 شرمع لاس نیمود هب هک دنک یم لمع یتروص هب هژوس عقوم نیا رد

 .تسا هدرک تمحر

 نامز رذگ رب نتفرگ تقبس

 شرمع یدعب یاهلاس هب وا هک دینک نیقلت یمزیتونپیه هژوس هب

 یتخس هب یلیخ و هدش مخ وا رمک یمک .تسا هلاس دون نالا و هدیسر

 مدق و دوش دنلب هک دیهاوخب وا زا طیارش نیا رد رگا .درادرب مدق دناوتیم

 .دیراد راظتنا هلاسدون درمریپ کی زا امش هک دنک یم لمع یتروص هب «دنزب

 یی 2 د تارییغت

 نیقلت تسا یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم قمع رد هک یاهژوس هب
 توافت وا تیصخش اب تاصحخشم ظاحل زا هک تسا یرگید درف وا هک دینک

 کی ؛شورفهمانزور رسپ کی وا دییوگب دیناوتیم الثم .دراد یدایز

 رد دعب هب هظحل نیا زا .تسامنیس هشیپرنه کی اي فرحرپ رادمتسایس

 دنک یم روصت هژوس هک دینک یم هدهاشم ار یمئالع وا تاکر ح و تانایب

 . دوریم راظتنا هدش نیقلت تیصحخش زا

 فورعم یاهتیصخش زا یکی هب هوس لیدبت

 نیقلت هتفرگ رارق یمزیتونپیه قیمع هسلخ کی رد هک یاهژوس هب

 ار وا زین هزوس هک یاهشیپرنه «تسا فورعم هشیپرنه کی وا هک دینک

 مه هزوس هک ار یعامتجا ای یرنه یاهتیصخش زا یکی دیناوتیم . دسانشیم
 هژوس اب طیارش نیا رد رگ |. دینیزگر ب نیقلت یارب « دسانشیم یبوخ هب ار وا



 و نویزیولت «ویدار ناراگنربخ زا یحخرب هک دییوگب ینعی - دینک هبحاصم ۳ 5
 هب وا راتفگ و راتفر تروص نیا رد - دننک هبحاصم وا ای دنهاوخیم امتیس

 !. دوریم راظتنا صوصخب تیصحخش یصحخش نآ زا هک دیایمرد یاهنوگ

 یقیسوم تلآ کی نتخاون ای زاوآندناوخ

 ناتیارب زاوآ کی هک دینک تساوخرد ناتدوخ یمزیتونپیه هژوس زا
 و سفن هب دامتعا اب وا تلاح نیا رد .دزاونب یقیسوم هعطق کی اب دناوخحب "

 یلایخ یقیسوم هعطق نتخاون هب ای زاوآ ندناوخ هب نانچ نوزوم تاکر ح
 امش ونایپ نتخاون یارب .درک دهاوخ بجعتم ار امش هک دزادرپیم
 رب ار دوخ ناتشگنا تاک رح ات دیهد ناشن وا هب ار زیم کی هبل دیناوتیم
 .دنک ارحا نآیور

 کی ار امش یملع هبرجت نیا هژوس هکنيا زا نانیمطا بسک زا سپ
 قمع رد «دوشیمن تحاران تباب نیا زا و دنک یمن یقلت هدننز یخوش

 لیدبت وسرت نز کی هب هک دینک نیقلت وا هب «یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم
 وا فرط هب دراد شوم کی رود زا هک دییوگب وا هب نآ زا سپ .تسا هدش

 نز کی هب دیناوتیم ینعی «تسا یلمع زین تلاح نیا سوکعم .دیآیم
 ینارنخس کی دهاوخیم الاح و هدش لیدبت درم کی هب هک دینک نیقلت

 اب شگرزبردپ الثم وا هک دینک نیقلت هژوس هب طیارش نیا رد رگا ۱
 یتروص هب هژوس راتفگو راتفر هدش توف هک دشابیم شیومع
 یاج هب و هدرک خوسر شدبلاک رد موحرم نآ حور ییوگ هک دیآیمرد
 هسلحخ یداع راثآ زا اهنت هدیدپ نیا هک یلاح رد دنزیم فرح وا

 «مجرتم» .تسا یمزینونپیه
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 نایجاشامت یارب «دنوش ارجا یبوخ هب اههمانرب نیا رگا .دنک داريا یسایس

 .دوب دنهاوخ زیگنالد و باذج رایسب

 ینال وط تحا ر با وخ و یدامتمندز مدق

 زیگناناجیه و بلاج روک د زا دیناوتیم دوخ یشیامن هنحص یارب
 اهنآ زا یکی زا و دینک مزیتونپیه ار رفن ود راک نیا یارب .دینک هدافتسا

 - دمآ تفر هب هنحص زا تمسق کی رد رمتسم و مئاد روط هب هک دیهاوخب

 یور تکرحیب و مارآ یرگید و دزادرپب - یماظن نکااما نانابهگن دننام
 ۱. دباوخب یلدنص کی

 ییوداج طخ ای یثرمانهراوید

 اب هنحص فک یور رب امش هک دییوگب دوخ یمزیتونپیه هژوس هب
 زا سپ .دنک یم لمع ینرمان راوید کی دننام هک دناهدیشک طخ کی چگ
 نآ زا دناوتیمن یلو دنزب مدق طخ فرط نیا رد دناوتیم وا «ندش رادیب

 رادیب هژوس هکنآ زا سپ .تسا هدش انب یئرمان یراوید نآ رب اریز دنک روبع

 طخ نیا زا دناوتیمن زگ ره يلو دنزب مدق طخ یوس کی رد دناوتیم «دوش
 زا دعب تانیقلت بلاج تارهاظت زا یکی نیا .درذگب یئرمان راوید ای
 .تسا یمزیتونپیه

 ود یکی هک تسا تلاح نیا داجیا ؛دیدرگ نایب هچنآ زا رتبلاج دیاش ۱
 رارق تک رح یب تلاح هب هنحص زا یاهشوگ رد همسجم دننام هب ار رفن

 «مجرتم» .میهد
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 یکیتسال ینیب نومزآ

 رادیب باوخ زا هکنآ زا سپ هک دییوگب ناتدوخ یمزیتونپیه هورگ هب
 هب .تسا هدش هتخاس کیتسال زا اهنآ ینیب هک دننک یم ساسحا «دنوش

 شک کیتسال لثم «دنشکب ولج تمس هب ار دوخ ینیب رگا هک یوحن

 هبًاددجماهن آی نیب «دندیباوخ هرابود هکنآ زا سپ و دوشیم گرزب و دیآیم

 تاک رح هب تکاس امش رگا الاح .دندرگ یمرب دوخ یعیبط و یلبق ةزادنا

 بلاح رایسب هلصاح هجیتن «دینک هاگن ناشدوخ ینیب یراکتسد رد اهنآ

 .دوب دهاوخ هجوت

 رادهدنخ راضح تیورد ومزآ

 هک تسا یباذج رایسب یریذپمزیتونپیه یاهتست زا یکی نیا
 اههژوس هب .دنریگ یم تروص یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت تیصاخ ساسارب
 هیلک هفایق هک دننک یم ساسحا «باوخ زا ندش رادیب زا سپ هک دینک نیقلت

 یرادهدنخ لکش هب و هدرک رییغت «دنراد روضح ناشربارب رد هک یدارفا

 و هدمآ دیدپ زمرق و زبس یاههکل اهنآ رتشیب تروص یور رب .تسا هدمآرد

 ندرگ هب ناشندرگ و هدش دنلب و نهپ لیف دننام اهنآ زا یضعب شوگ
 نیا هب یاهرظنم زگ ره هک دییوگب اهنآ هب .تسا هدرک ادیپ تهابش غرمرتش
 راحد تدش هب عضو نیا هدهاشم زا و دناهدرکن هدهاشم رادهدنخ هزادنا

 زا سپ اهنآ !دیشک دنهاوخ غیج ناجیه طرف زا یتح و دش دنهاوخ هدنخ

 ؛دننک رواب دننک یم هدهاشم هک ار یعضو دنناوتیمن یتدم یارب «یرادیب

 زا سپ هک تسا یتست نیا .داتفا دنهاوخ هدنخ هب اهنآ همه یتدم زا دعب یلو

 زیگناتریح تردق و نآ تلاصا سلجم رد نارضاح همه «نآ ماجنا

 .درک دنهاوخ رواب ار یمزیتونپیه یاههدیدپ
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 ییوداج و زیگنارب باجعاهکس

 رب ییوداج ذکس دنچ نم» :دییوگب دوخ ۀدش مزیتونپیه ؛ژوس هب
 نیگنس ردقنآ اههکس نیا یتدم زا سپ .مراذگ یم امش یاهشفک یور

 فرط هب ای دیهدب ناکت ار ناتیاپ یتح دیناوتیمن رگید امش هک دنوشیم
 زا سپ یلو «دنربیم راک هب ار دوخ ششوک تیاهن اههژوس «.دیربب الاب
 زا سپ .تسین هتخاس اهنآ زا راک نیا ماجنا هک دننک یم ساسحا یتدم

 غاد تعرس هب یلو دنیآیمرد یعییط نزو هب اههکس نيا» کی یتدم

 «.دنازوسیم ار ناتیاپ مه شفک یور زا یتح اهنآ ترارح هک یروط هدش
 راوهناوید و زیگناناجیه یتروص هب هک دارفا نیا هرظنم تاظحل نیا رد
 .تسا بلاح رایسب «دننک یم رود دوخ زا ار اههکس

 هک دینک نیقلت یمزیتونپیه یاههژوس هب هباشم نومزآ کی رد
 ریز یلدنص هک دننک یم ساسحا «ندش رادیب زا سپ یهاتوک تاظحل

 اهنآهک تسا دایز ردقنآ امرگ نیا .تسا هدش هدنزوس و غاد تدش هب ناشهنت

 تئرج رگید و دنوش دنلب یلدنص یور زا رایتخایب هک دنک یم روبجم ار

 !.دنریگب رارق غاد یلدنص نیا یور رب دننک یمن

 یهورگ مزیتونپیه کی زا سپ یشزومآ فادها رطاخ هب هک یناسک ۱ _ ڪڪ ڪڪ ۰
 یاههدیدپ «بوحخ یاههژوس» زا یمک دادعت یور رب دنلیام

 یارب یبوح رایسب شور نیا دنراذگب شیامن هب ار یمزینونپیه

 .(مجرتم» .تسا ه بوح هزوس باختنا»
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 اهبیجلخاد رد بآنتخی در

 تک اپ کی نیاهک دینک نیقلت وا هب و دیهدب بآن اویل کی هژوس هب
 یارب ار ینیمز ماداب هتسب نیا دناوتیم هک دییوگب وا هب .تسا ینیمز ماداب

 شییج نورد ینیمز ماداب هتسب یاج هب ار بآ ناویل وا .درادرب شدوخ

 .دزیریم شبیج لحاد هب ىنيمزماداب ناونع هب ار نآ لخاد بآ اي دراذگ یم

 نیا اب .دوب دهاوخ زیگناربناجیه لاح نيع رد و بلاج رایسب تست نیا

 دارفا بیج رد ًالومعم هک ییاهزیچ ًانایحا و سابل ندش سیخ تلع هب دوجو
 ار اههزوس زا یضعب یتحاران ای تینابصع بابسا دناوتیم «دراد دوحو

 یارب ار قالخا شوخ هزوس کی ناتدوخ صیخشت هب نیاربانب .دزاس مهارف
 لها دینادیم هک ار رتناوج یاههژوس هکنيا ای دینک باختنا تست نیا

 نیج راولش هک ییاهرسپ دننام .دینیزگ رب نومزآ نیا یارب دنتسین یروخلد

 .دنرادن ناشیاهبیج رد شزرااب ای دایز زیج و دناهدیشوپ ار یاهنهک

 درآ نگل نومزآ

 ت At a + و

 زا رپ نگل نآ هک دییوگب هژوس هب و دیروایب درآزا رپ نگل کی

 یگ داس هب امش .دیوشب بآ اب ار شتروص هک دیهاوخب وا زا دعب .تسا بآ

 دوخلد ًادعب هژوس هکنآ یارب .دینزب سدح ار تست نیا یاهدمایپ دیناوتیم

 .دیاهدرک

 دنزرف و ردام

 هزوس ود هب هک تسا نیا مزیتونپیه بلاج یاهتست زا یکی
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 رد...تسا ک دوک یرگید و ردام اهنآ زا یکی هک دییوگب دوخ یمزیتونیه
 هک دیهاوخب ردام زا و هداد رارق شردام نماد یور رب ار کدوک طیارش نیا

 .دناوخب ییالییال وا یارب و دناباوخب ار وا

 و بلاج رایسب سالک رد نایجاشامت یارب دنجره اهشیامزآ نیا

 و بوخ یاههژوس ات دینک تقد هشيمه دیاب یلو «تسا زیگناناجیه

 شیپ یلاجنج ای یروخلد ًادعب ات دینک باختنا اههبرجت نیا یارب ار یبسانم
 « دیاین

 یلایخ ییاوهترفاسم

 هورگ یارب ار تالیخت و تامهوت زا یهوبنا امش هبرجت نیا رد
 تروص هب ناشهمه هک دینک نيقلت اهنا هب .دیزاسیم مهارف بلطواد

 قاتشم یلیخ هک یرفس «دننک یم تکر ش ییاوه ترفاسم کی رد یهورگ
 ییوگ هک دیزادرپب یتاقافتا و رظانم نایب و حرش هب عقوم نیا رد .دنتسه نآ
 مادکر ه یلیخت ترفاسم نیا رد .دنتسه اهنآ رظان امیپاوه هرجنپ زا اهنآ

 ار اهنآ دنناوتیم ًادعب هک دنسریم یتارطاخ هب شیوخ ینهد هقباس قباطم

 یاهباوج «دینکب اهنآ زا یتالاوس نیب نیا رد رگا .دننک فیرعت امش یارب
 هدهاشم تاظحل نآ رد تسرد هک دنیوگ یم امش هب ار ینشور و قیفد

 .دننک یم

 ندشمرگ و درس نومزآ

 ساسحا «دیهدب هورگ هب دیناوتیم امش هک یبلاح یاهتست زا یکی

 اهنآ هب دیئاوتیم امرگ ساسحا یارب .تسا دیدش رایسب یامرس ای امرگ

 هروک کی لباقم رد نازوس ریوک کی نایم رد هظحل نیا رد هک دینک نیقلت
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 اهنآ وربور زا هروک ترارح و الاب زا باتفآ شبات و دناهتفرگ رارق یزپرجآ
 داهنشيپ اهنآ هب .تسا هداد رارق ییاسرفتقاط و تخس رایسب طیارش رد ار

 زاب ار دوخ نیتسآ هقی و دنروآرد ار دوخ تک امرگ اب هزرابم یارب هک دینک

 رد هک یلاح رد «دنهد یم ناشن دوخ زا تسا یدایز رایسب ترارح ساسحا

 و حرش هب هرظنم یعرف تاکن هرابرد هک میراد زاین نیا هب دارفا هیقب دروم

 .ميزادرپب طسب

 تیاکش طیحم یامرگ زا یفاک هزادنا هب اههژوس هکنآ زا سپ
 رد طیحم ترارح هحرد اهبش رد و هدش بش هک دییوگب اهنآ هب هدندرک

 ردقنآ یتدم زا سپ .دزویم مه یدرس رایسب یاهداب و دیآیم نییاپ ریوک

 زا جیردت هب و دننک عمج ار دوخ ندب دنروبجم اهنآ هک دوشیم درس اوه
 دوخ تک هک دیهاوحب اهنآ زا تاظحل نیا رد .دنتفایم ندیزرل هب امرس طرف

 ساسحا یناهگ ان و عیرس لیدبت .دندنیب ار شیوخ هقی همک د و دنسویب ار و ی 7

 .تسا ریگمشچ و دیدش رایسب امرس هب امرگ

 اهروبنز هلمح

 زا یهورگ هک دین ف اک مزیتوپه ار اهنآ هک یدرفا
 و شدرگ اهنآ رس فارطا دنراد و هدروآ موجه ناشفرط هب لسع یاهروبنز

 ار اهروبنز و دننک غافد ناشدوخ زا هک دیهاوخب اهنآ زا .دننک یم «زوزو»

 از یار هتک ت نیک رم یآرب تاک ح ناوک وک وک زا
 .تساهدننک مرگ ر س رایسب نایجاشامت



 ۲۹۱ /...رد یرتشیب تایبرجت

 هنالقاع رک ذت کر

 یتیصخش هب هجوتاب و شیوخ هقیلس قباطم یروزیئونپیه ره دنچره
 هک دینک یعس هشیمه یلو « دنزیم تسد یصاخ تایبرجت ماجنا هب دراد هک

 هنافسأتم . دشاب هتشاد یبوخ تارطاخ شیوخ ندش مزیتونپیه نامز زا هژوس
 لیمحت اب هک دناهدوب ییاهروزیتونپیه شیبومک «رود یاههتشذگ زا
 یاهدع «یمزیتونپیه یاههژوس هب یزاب کقلد و هرخسم تاک ر ح و تانیقلت

 ام «هعومحم نیا ندوب لماک و عماج» یارب .دناهدرک نادنخ و داش ار

 زا یضعب یارب تسا نکمم هک مياهدرک حرطم ار تایبرجت زا یخرب
 هشیمه یزورما و نردم روزیتونپیه یلو «دنشاب هدننک تحاران اههژوس

 نیماضم و رظانم مسجت هب سکعرب و هدرک زیهرپ اهنآ زا دنک یم یعس
 تیرثکا رد یصاخ رشق هسلج ره رد هک اجنآ زا .دزادرپب نیرخآ یداش

 اب هسلج ره رد و هدوب ریذپفاطعنا دیاب روزیتونپیه نیا رب انب «دنتسه
 دوخ هدش نییعت شیپ زا همانرب طسب و حرش هب سلجم تایضتقم هب هجوت
 لایخ هک ییاههمانرب یارحا زا لصا کی ناونع هب هشیمه یلو .دزادرپب

 ای ریگلد هنحص زا ندمآ نییاپ عقوم رد راک نایاپ زا سپ ار هژوس دینک یم
 دارفا نیا هک دیشاب هتشاد داي هب هراومه . دیزیهرپ « دننک یم ینابصع

 دامتعا امش هب و هتفاتش امش کمک هب هنابلطواد هک دنتسه یناسک

 نیا هتسیاش دیهد ناشن هک دینک راتفر یتروص هب دیاب امش .دناهدرک

 . دیاهدوب یراکمه سح و دامتعا



 ساسحارپ یاهراکهاش

 یشیامن و یشزومآ یاههمانرب رد یتح یملع و نردم مزیتونپیه رد

 «تسا رادروخرب یدایز شزرا و تیمها زا اههمانرب تیباذج و ییاریگ هک

 هک دننک ناونع و یحارط ار یتاعوضوم هک دناهشیدنا نیا رد اهروزیتونپیه

 .دنزاس حرطم ار زیگناثحب لئاسم زا یخرب شیوخ نایچاشامت نهذ رد
 مه اهتمسق نیا زا دوخ یشیامن و یشزومآ یاههمانرب رد دیناوتیم امش
 . دینک هدافتسا

 مزیتونپیه قیرط زا نوخ نایرج رد رییغت داجیا نومزآ

 و قاچ یمک هک دینک باختنا ار یدرف شیامزآ نیا ماجنا یارب

 نیتسآ «دیدرک مزیتونپیه ار وا هکنآ زا سپ .دشاب یتروص وا تسوپ گنر

 شتسد نامه و دتسیاب تسار هک دیهاوخب وا زا و دینزب الاب ار وا تسد کی
 یاهنوح الاب هب نییاپ زا یسامت یاهساپ اب «نآ زا سپ .دنک تشم مکحم ار

 هک دینک نیقلت دعب .(1۰ لکش) دینک جراخ وا تسد زا ار یدیرو

 جراخ امش تسد زا نوخ و دنوشیم تخس و تفس امش تسد تالضع»

 جراخ امش تسد را لماک ...دوریم الاب فرط هب نوخ ...دوشیم

 نییاپ هب هداتفا تیعضو زا ار هژوس تسد شخرج کی اب ناهگآان «.دوشیم
 و تسد تالضع» : دینک نیقلت هنارمآ و مکحم و دیروآیمرد یقفا تلاح هب

 مامت و دنوشیم تفس و تحخس الماک .دنوشیم تخس و تفس امش یوزاب

 و هناش تالضع تانیقلت نیا رثارب «.دوشیم جراخ نآ زا اهتمسق نیا نوخ

 ندب نزو کمک هب رگید «اهگر زا نوخ جورخ نمض و هدش تفس تسد



 ۱۹۳ / ساسحارپ یاهراکهاش

 بس
F- 

 ۶۰ لکش

 .(1۱ لکش) دنامیم یقاب ناجیب و دیفس عضو نیمه هب و دنک یمن

 ۶۱ لکش

 و هدرک زاب ار دوخ تشم هک دینک نیقلت هژوس هب یتدم زا سپ
 هک تسد تسوپ گنر .دنک جراخ صابتنا تلاح را ار شتسد تالصع

 هک اجنآ زا .دوشیم نوخرپ و زمرق ناهگاان «دمآیم رظنهب ناجیب و دیفس
 هب وا تسوپ یارو زا یبوخ هب گنر رییغت نیا «هدوب ولاتشوگ و دیفس هوس
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 .دروخیم مشچ

 ضبن و بلق تانابرض رد رییغت داجیانومزآ

 وا ضبن هک دیهاوخب نایجاشامت زایکی زا و دینک مزیتونپیه ارهزوس
۳ 

 و دنک امش بلق تانابرض دادعت»:دینک نیقلت امش و درامشب و ' دریگب ار
 م ر

 دادعت رد بلق تانابرض رد لیلقت دهاوش و راثآ نونک | مه .دوشیم رتدنک

 سرب هس ددع هب هک ینامز ...مرامشیم هس ات کی زا نم ... دوشیم

 مهزاب ...هتسهآ هتسهآ ...دوشیم رتهتسهآ مه الاح زا امش بلق تانابرض

 دادعت رد هاوخلد تارییغت هک دیهدب همادا ینامز ات ار تانیقلت نیا «.هتسهآ

 دادعت دیناوتیم داضتم تانیقلت اب نآ زا سپ .دوش داجیا بلق تانابرض

 ۱ .دینک دایز ار بلق تانابرض
 تست نیا .تسا ریگمشج و دایز رایسب بلق تانابرض رییغت نازیم

 دهاوخ هجوت لباق و زیگناناجیه رایسب هدرک لیصحت دارفا یارب ًاصوصخم

 تاناسون هک دیهاوخب کشزپ کی زا «دراد ناکما امش یارب رگا .دوب

 .دنک یریگ هزادنا ار هژوس ضبن و بلق تانابرض

 تشوگ و تسوپ زا نزوس روبع

 «دوش دراو یمزینونپیه هسلح زا یبسانم قمع هب هروس هک ینامز

 «یکشزپ رد یدایز لامعتسا دراوم هک دوشیم رادیدپ یسح یب

 و هدز الاب ار یمزیتونپیه هزوس نیتسآ کی .دراد ییامام و یکشزپنادند

 سس سگ حب
 هتشادن یقورع یبلق یاهیرامیب و هدوب ملاس و ناوج دیاب درف نیا ۱

 .«مجرتم» .دشاب



 ات وزاب زا یسامت ساپ دنج .دیهد رارق شندب اب یزاوم ار هطوبرم تسد
 هلمج زا ساوح مامت» :دییوگب نآ اب هارمه و دینک لامعا اههجنپ کون
 كاماک امش تسد نیا رگید الاح ...تسا هدش جراخ امش تسد زا درد سح

 رگید ...تسا هدش تخرک و درس الماک تسد نیا ...تسا هدش سح یب

 سح یب ...درادن دوحو تسد نیا رد درد لاقتنا یارب یسح هنوگجیه

 کی نآ زا سپ .دینک رارکت و رارکت راب دنچ ار تانیقلت نیا «.سحیب

 لکش) دیهد روبع نآ زا ار نزوس کی تعرس هب و دینک ادج ار یتسوپ نیج
۲( 

 کرس

 تا
 ۶۲ لکش

 دنچ هب دیاب «دیوش قفوم زیگناتریح شیامزآ نیا رد هکنآ یارب
 دیهاوخیم هک دییوگن هژوس هب زگره (۱) :دیشاب هتشاد هجوت مهم هتکن
 دننام وا تسد هک دینک نیقلت وا هب طقف .دیهد روبع وا تسوپ زا ار ینزوس

 ار نزوس تعرس هب دعب و تسا هدش سحیب و درس الماک هدرم کی تسد

 هدوب ون الماک هک ار یقیرزت کز ان نزوس کی (۲) .دیهد روبع شتسوپ زا
 (۳) .دیربب راک هب لمع نیا ماجنا یارب هدش جراخ نآ ششوپ زا هزات و

 ار تسوپ نیا یتدم یارب «دیهد روبع تسوپ یارو زا ار نزوس هکنآ زا شیپ

 اب ار تسوپ هشیمه (4) .دیهد رارق راشف تحت شیوخ ناتشگنا نیب رد

 یاهتنوفع دننام ییاهیرامیب شیادیپ رطخ ات دینک لیرتسا هدی لکلا ای لکل
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 ادیپ لیلقت ًادیدش ای دورب نیب زا زدیا و زازک «(تیتاپه) ناقری «یتسوپ
 دارفا تحار یلیخ و تسارجا لباق یدایز تلوهس اب تست نیا .دنک
 ای یدنبمشچ کی هن - لیصا هدیدپ کی اب هک دنک یم عناق ار کاکش

 !دنراد راک و رس-یدنبواگ

 ۶۳ لکش

 فک زا ای هنوگ «بل زا ار دنلب نزوس کی ناوتیم شیامزآ نیا رد

 یاههقرف زا یخرب مسارم رد رتشیب ار اهراک نيا.داد روبع هناچ ریز هب ناهد

 یاههمانرب رد دیابت زگره یلو «دنریگ یم رارق هدافتسا دروم شیوارد

 ددعتم ضراوع شیادیپ اریز «دنوش هدافتسا مزیتونپیه یشیامن ای یشزومآ

 .( 1۳ لکش) تسا لمتحم

 ییایوب و ییاشچ ساوح رب یراذگریثأت

 اهنآ دربراک هک دنراد دوحو یددعتم یمزیتونپیه یاهشیامزآ

 .دنهدیم رارق دییأت دروم ار یمزیتونپیه ؛دیدپ تقیقح و تلاصا ًادیدش

 نایچاشامت زا البق و دیروایب سالک هب کاینومآ هشیش کی

 زا سپ .دننک قیدصت و ساسحا ار نآ دب یوب و دننک وب ار نآهک دیهاوخب

 کی زا هشیش کی مهاوخیم نم» هک دییوگب دوخ یمزیتونپیه هژوس هب نآ

 یلیخ رطع نیا شوخ یوب زا امش .مهدب امش هب ار ویشوخ رایسب رطع عون

 یارب «.دش دیهاوخ لاحشوخ نآ مامشتسا زا یلیخ و درب دیهاوخ تذل



 ۲۹۷ / دیفم تانیقلت زا یخرب

 تسدهب ار هشیش «نآزا سپ ٍ .دینک رارکت اربلطم نیا رابدنح ءرتشیب ہد دیک أت

TTTدرک زور( نز و . 

 ناکما نیا نایجاشامت زا یضعب هب .دینک رپ هک رس زا ار یناویل دعب

 دیهاوخیم هک دییوگب هدش مزیتونپیه هژوس هب .دنشچب ار نآ ات دیهدب ار
 هفاضا و دیهدب وا هب ار هزمشوخ و نیریش رایسب تبرش کی زا ناویل کی
 رایسب نآ معط و رطع زا و تسا وا هقالعدروم یلیخ تبرش نیا هک دینک

GSزدم وقوع نوح وا را درک  
 نآ رطع و نیریش معط زا و دشونیم ار هکر س زا هعرج دنچ هژوس .دشونب
 .دنک یم تذل ساسحا

 و رطعم بیس کی دییوگب و دیهدب هژوس هب زایپ کی نآ زا سپ
 ار یبلاطم هزمشوخ بیس نیا معط و رطع هرابرد راب دنچ .تسا هزمشوخ

 ار زایپ سپس .دوش ادیپ وا رد بیس ندروخ یارب یفاک تبغر ات دینک نایب

 و رطع زا و دنزیم زاگ ار زایپ ناوارف تبغر و لیم اب وا .دیهدب هژوس هب
 .دنک یم فیرعت نآ معط

 تلاصا دروم رد ار یدیدرت هنوگ ره زایپ ندز زاگ تست دنچره
 زا یلو «دنک یم فرطرب و لیاز نایجاشامت رطاخ زا یمزیتونپیه یاههدیدپ

 «دنک ینابصع ای روخلد ار اههژوس زا یخرب تسا نکمم راک نیا هک اجنآ

 . دینک یراددوخ نآ یارجا زا تسا نکمم هک اجنآ ات

 ندب مامت ینالضع دامجنا یمیدق و فورعم شیامزآ

 دوب نیا روزیئونپیه کی راکهاش نیرتهتسحرب یدامتم نایلاس یارب

 یلدنص ود یالاب رب ندش مزیئونپیه زا سپ ر ار هژوس هدش دمجنم دبلاک هک

 یارب یمیدق راکهاش نیا ماجنا . دریگب رارق نآ یالاب رب دوخ و هداد رارف

 .تسا ریذپ ناکما تلوهس و یگ داس هب دیدج مزیتونیه نازومآون
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 دارفا دننام دیهاوخب وا زا و دینک مزیتونپیه ًاقیمع ار دوخ ؛ژوس
 دعب .دنابسجب رگیدکی هب ار دوخ یاهاپ و دتسیاب رادربخ تلاح هب یماظن
 اب هارمه .دنوشیم تخس و تفس امش ندب تالضع مامت» :دینک نیقلت

 رارق ریثأت تحت اهنآ اب ار امش یاپ هنشاپ ات رس هلق زا نم هک یلوط ییاهساپ
 نیا رد «. دنوشیم رتتفس و تفس امش ندب تالضع جیردت هب مهدیم

 رارق ریثأت تحت یسامت یاهساپ اب ار هژوس یاپ هنشاپ ات رس کون زا هظحل

 تالضع یتخس و یتفس دیناوتیم ییوخ هب «وآ نذب سمل عقوم رد .دیهدب

 ٩4(. لکش) دینک سح ناتناتشگنا ریز رد ار شندب
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 هک یلاح رد و دیورب هژوس دبلاک یولج تمس هب نآ زا سپ
 «وشب تفس» : دینزب دایرف «دیاهداد رارق شیاههناش یور رب ار ناتیاهتسد

 مامت» :دیهد رارق یلاوتم و دنت تانیقلت زا یرابگ ر ریز ار هژوس نآ لابند هب
 مادنا دنأوت یمن یزیچ چیه ...دنوشيم تخس و تفس امش ندب رد تالضع



 ۲۹۹ /ساسحا رپ یاهراکهاش

 چیه ...دیاهدش تخس و تفس یزلف هلیم کی دننام امش ...دنک مخ ار امش
 و تفس یزلف هلیم کی دننام امش ...دنک مخ ار امش ندب دناوتیمن زیج

 «. دیاهدش تحس

 هژوس مادنا اهنآ اب هارمه و دینک باختنا کمک ناونع هب ار رفن دنچ

 رب (۹۵ لکش) قباطم راک نیا ماجنا یارب البق هک یلدنص ود یور رب ار

 زا بانتجا و هژوس شیاسآ یارب .دیهد رارق ؛دیاهدرک هدامآ هنحص یور
 .دیراذگب اهیلدنص هبل یور رب شلابود «وا هب بیسآ و همدص ندمآ دراو
 اهیلدنص زا یکی هبل یور رب دیاب ار هژوس هناش هک دیشاب هتشاد دای هب هشیمه

 .ار وا رس ای ندرگ هن دیهد رارق نآ ی ور شلاب ای

a ا 

۳ 

 ۶۵ لکش

 رب و الاب هب راک ددم دارفا زا رفن ود و یلدنص کی کمک هب الاح
 رارق وا هدش دمجنم دبلاک یور رب میقتسم و تسار .دیورب هزوس ندب یور

 و هژوس هنیس یور رب ار دوخ یاهاپ زا یکی .دیروخن ناکت دایز و دیریگب

 .(15 لکش) دیهد رارق وا نار یور رب ار رگید یاپ
 یارب دینامب یقاب تیعضو نیا رد دیناوتیم «دیهاوخب هک ردقره

 ار راک نیا هارمه دنچ کمک هب و یمارآ هب هژوس ندب یور زا ندمآ نییاپ
 رد یلو «تسا مکحم رایسب الومعم ینالضع دامجنا دنجره . دیهد ماجنا

 ندب یور رب درف نداد رارق زا هک تسا رتهب یشیامن و یشزومآ طیارش
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 دای هب هشیمه .دوش هدنسب لپ تیعضو هئارا هب اهنتو دوش یراددوخ هزوس

 نت نییور هب لیدبت مه شدوخ و هدشن ینهآ ًاعقاو هژوس ندب هک دیشاب هتشاد

 هب ندش دراو بیسآ رطخ وا ندب یور رب دایز راشف اب هکلب .دوشیمن
 نایوحشناد هب ار تیعضو نياهکنآ زا سپ .تسا لمتحم اهنودنات و لصاقم

 دعب و دینک دنلب اهیلدنص یور زا ار وا یمارآ هب «دیداد ناشن نایجاشامت ای
 تیمها زا شیامزآ نیا رد هک هجنا.دینک رادیب ار وا «,ندرک سکالیر زا

 یحیردت تروص هب هزوس ندرک لش هک تسا نیا «تسا رادروخرب یرایسب
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 «بوخ یلیخ» :دینک نیقلت تروص نیا هب نیاربانب .دریگب تروص دنک و

 یتفس راثآ مامت .دنوشیم مرن و لش جیردت هب امش ندب تالضع مامت الاح

 زا هکنآ زا سپ رگید هظحل دنچ .ددرگ یم جراخ امش ندب زا یتخس و

 زا یراثآ نیرتکچوک و هدش تحار الماک ناتندب «دیدش رادیب باوخ
 باداش و تحار الماک امش هظحل نآ رد .دینک یمن ساسحا یگتسخ
 «.دوب دیهاوخ

 هدهاشم هک ینامز ات دینک رارکت و رارکت ار تانیقلت نیا راب دنج یارب

 هژوس یلومعم یاهشور اب دعب .دناهدش سکالیر و لش الماک وا مادنا دینک

 .دینک رادیب ار

 هژوس هنیس یور رب گنس نتسکش نومزآ

 دامجنا یحیدق تست زا یعرف لکش کی ناوتیم ار نومزآ نیا
 دننام شیامزآ نیا رد .دش هداد حرش البق هک درک روصت ندب ینالضع

 هک هچنآ دننامه دعب و هدرو ارد قیمع مزیتونپیه تلاح هب ار هژوس لبق تلاح

 رارق لُپ تلاح هب یلدنص ود یور رب ار وا «دیدرگ نایب لبق تاحفص رد

 هعطق کی و هداد رارق وا هنیس یور رب ار هدش الدنج یوتپ کی سپس .دیهد

 کتپ اب مکحم هبرض دنچ ندیبوک اب .دیراذگب وتپ یور رب گنس گرزب

 یور رب هک یگرزب گنس ندرک درخ .دینک درخ ار نآ .گنس نیا یور رب

 یخرب رانک رد هک تسا یریگمشج یاهشیامن ءزح «هدش هداهن هزوس هنیس

 نیا .دنراذگ یم شیامن ضرعم هب یشیامن ناناولهپ «یمومع یاهنادیم زا
 .تسا هدش هداد ناشن ( ٩۷ لکش) رد هرظنم

 کی هنیس یور رب گنس نتسکش «میدش رک ذتم هک روطنامه
 هسلخ ندش هفاضا یلو «تسین هداعلاقراخ ای زیگناربباجعا نومضم

 . دشخب یم یدایز تهبا و باجعا هرظنم نیا هب ؛نآ هب یمزینونپیه
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 ج سم لز
 ۶۷ لکش

 رد یلو «درادن یموزل تست نیا دربراک یشزومآ طیارش رد دنچره

 شومارف و هداعلاقراخ یاههمانرب زا یئزج ناونع هب هتسجرب دایعا زا یخرب
 رظن هب هجنآفالخرب .داد رارق ناگمه دید ضرعم رد ار نآ ناوتیم یندشن

 راشف یتح ای همدص" و هدش شخپ گنس حطس رد کتپ تایرض «دیآیم

 یور رب اههبرض نیا هک یراشف .دوشیمن دراو هژوس هنیس یور رب یدایز

 هژوس المع هک تسا زیجان و کیس ردقنآ دنزاسیم دراو هژوس هنیس
 .دنک یمن ساسحا ارنآالصا یمزیتونپیه

 تیعمج کی مامت ندرک مزیتونپیه

 ناحیه «دییوگب نخس یعمحهتسد مزیتونپیه زا امش هک نامز ره

 زا هک راک نیا ماجنا .دیآیم ذوجو هب نایچاشامت نیب رد یدایز باهتلاو

 هک یطرش هب «تسین یلکشم نادنج راک دوشیم یقلت یراکهاش اهنآ یوس

 دارفا هکنآ رتمهم .دینک بلج ناتدوخ هب ار اهنآ همه هجوت مامت دیئاوتب امش
 روط هب دیاب اهنآ زا مادکر ه هک دنشاب هتشاد هجوت نومضم نیا هب دیاب هورگ
 ار شیوخ هجوت مامت و دننک ششوک ندش مزیتونپیهیارب ازجم و هناگ ادج
 نایفارطا تیعضو هب دیابن اهنآ نیاربانب .دنیامنب امش یاهییامنهار هجوتم
 دراو مزیتونپیه تلاح هب هنوگح اهنآ هکنيا دروم رد و دننک هحوت دوخ
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 نایجاشامت لباقم رد یهورگ مزیتوتپیه هقیرط .دننک یواکجنک «دنوشیم

 . دیاهداد ماجنا بلطواد دارفا لباقم رد ابق هک تسا یزیج نآ هباشم الماک

 : دییوگب اهنآ هب باطخ طیارش نيا رد
 ای هدرک هدهاشم ار یمژیتونپیه یاهشیامن زا یخرب لاح هب ات امش»

 مه ناتدوخ دیهاوخب عقوم نیا رد دیاش .دناهدینش یبلاطم عوضوم نیا ةرابرد

 هب ام همه الاح نیمه سپ .دینک هبرجت ار زیگناربباجعا یاههدیدپ نیا
 لمع هعماج گر زب یوزرآ نیا هب ات مینک یم ششوک یعمجهتسد تروص
 .ميناشوپب

 قاتشم لد هت زا دیاب امش همه گر زب ناحتما نیا رد قیفوت یارب»

 منک یم ار مششوک تیاهن مه نم نایرج نیا رد .دیوش مزیتونپیه هک دیشاب
 نایرج نیا مامت رد هک تسا نآ هتکن نیرتمهم .دوش مهارف طیارش نیا ات

 هدش هئارا تانیقلت یور رب و دینکب نم هجوتم ار ناتهجوت مامت دیاب امش
 رد هک دیریگب هدیدان ار عوضوم نیا ًالماک دیاب امش .دینک زکر مت ادیدش
 تسا یاهبرجت نیا دینک لایح ًالصا .دیاهتسشن اهنآ نایم رد و نارگید عمج

 یاهظحل یتح دیابن تدم نیا مامت رد .دریگ یم تروص نم و امش نیب هک

 فوطعم «دناهتفرگ رارق نلاس رد هک یناسک یوس هب نم زا امش هجوت
 نیا زا ناتدوخ اهنت هن .دوش یرگید تمس هجوتم امش ساوح رگا .ددرگ

 مهارف مه ار نارگید رطاخ قرفت بابسا هکلب «دیریگ یمن یاهجیتن هبرجت
 «. دیراسیم

 هیکت ناترس تشپ یلدنص هب تحار یلیخ .دیشاب رضاح همه الاح»

 یور رب ار ناتیاهتسد و دیزاس رقتسم نیمز یور رب ار ناتیاهاپ و دیهدب

 .دیزاس نم هحوتم ار ناتدوخ هاگن و هحوت الماک الاح .دیراذگب ناتیاهوناز

 «.دینک هاگن نم نامشج هب امشمه ًامیقتسم

 هجوت ؛عیسو یششوپ یاهساپ اب و دیربب الاب فرط هب ار ناتیاهتسد
 نیا رد «دیراذگب شیامن ضرعم هب ار نایجاشامت همه یور رب دوخ طلست و
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 ات وس کی زا ار نایچاشامت همه «سفن هب دامتعا و تناتم «یمارآ اب عقوم

 همه هب تسار هب پچ زا هکنیا زا دعب .دیریگب رظن ریز نلاس رگید یوس

 قیقد اهنآ هب پچ هب تسار زا سوکعم روط هب «دیدرک هجوت نایجاشامت
 اب (1۸ لکش) قباطم «دوش رتشیب یریذپ مزیتونپیه ریثأت هکنآ یارب .دیوش
 یالاب رد اهنآ ندرک عمج اب و مد لمع ءرگیدکی زا ناتیاهتسد ندرک زاب
 ورف یتحار باوخ هب نایجاشامت همه ات دیهد ماجنا ار مدزاب لمع «رس

 .دنورپ

 یواکجنک «ندیباوخ هب اهنآ لیامت «نایجاشامت زکر مت هب هجوت اب
 کی ناونع هب امش ژیتسرپ «زیگناربباجعا هدیدپ کی کرد دروم رد

 زا یمیظع تیرثک | نامشج یتدم زا سپ ...و هورگ رد تباقر «روزیتونپیه

 نیا هب «اهنآ نامشچ ندش هتسب زا دعب .دنوریم باوح هب و هدش هتسب اهنآ
 : دیهدب همادا یظفل تانیقلت هب تروص

 ارف ار اج همه یکیرات «دناهدش هتسب امش نامشح هک نونکا»

 «دناشک یم بقع تمس هب ار امش ییورین هک دینک یم ساسحا و دریگ یم



 .دوشیم اهر و لش امش هناج و هدرک ادیپ لیامت بقع فرط هب امش رس

 یتشپ هب امش رس و دیوریم ورف اهیلدنص لحخاد هب سکالیر و لش امش
 «. دهدیم هیکت اهیلدنص

 نایجاشامت گر زب هورگ هنوگچ هک دینک هحوت امش تاظحل نیا رد

 لمعلاسکع و دنیوگ یم باوج یمزیتونپیه نیقلت هب یدحاو درف دننام هب
 هدهاشم اب .دنک یم تیاکح بلاج هدیدپ نیا زا ینایاپ قیاقد نیا رد اهنآ
 نیا هب .دیهدب همادا «باوخ لومرف» نایب هب «اههروس رد بسانم شنکاو

 زا یخرب رد رگا .دنوریم ورف یرتقیمع و قیمع هسلخ هب اهنآ بیترت

 «لاکشا ای دنک یمن تفرشیپ یبوخ هب عضو هک دیدرک ساسحا طیارش
 زا ار اهنآ تعرس هب «دیدرک هدهاشم هورگ رد یزابهرخسم اي یمظنیب
 و هداس تروص هب امش هب هبرجت نيا» :دییوگب اهنآ هب و دینک رادیب باوخ

 مزیتونپیه و ندوب سک الیر دناوتیم هورگ کی هنوگچ هک داد ناشن یحطس

 هبرجت نیا هرابرد ثحب تعرس هب «.دنک هبرجت توافتم حوطس رد ار ندش

 . دیزادرپب رگید تایبرجت ماجناهب و ديربي نایاب هب ار

 یزیمآتیقفوم تروص هب همانرب نیا هک دییامرفب روصت الاح
 نیا هک دناهتفر ورف یمزیتوتپیه هسلخ هب راضح زا یاهدع و هتشاد تفرشیپ

 یلیخ» :دییوگب طیارش نیا رد .تسا اهنآ بوخ یراکمه هجیتن عوضوم
 کی هب و دیاهتفرگ رارق هدرتسگ شمارآ کی رد امش همه الاح «بوخ
 و شیاسآ زا راشرس تاظحل نیا «دیاهتفر ورف شخب تذل و نیریش باوخ
 ینالضع یاهرات مامت کنیا .تسا زیگنالد و دیفم رایسب امش یارب شمارآ
 زا دعب .دنسریم تحارتسا و شمارآ هب یگتسخ و شنت تلاح زا امش
 نامز ره زا رتشیب ؛دیوش جراخ هسلخ تلاح نیا زا امش هک یتقو «یتدم

 سپ هلصافالب «لزنم رد مه بشما .دینک یم یباداش و یتحار ساسحا رگید
 ضحم هب هک بیترت نیا هب .دیوریم ورف یقیمع باوخ هب رتسب هب نتفر زا
 ورف یقیمع و نیریش باوخ هب تعرس هب امش « دیسر شلاب هب امش رس هکنآ
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 ساسحا «دیتساخرب باوخ را هکنآ زا سپ مه دعب رور حبص «دیوریم

 رس تشپ ار دوخ باوخ نیرتنیریش و نیرتهب لبق بش رد هک دینک یم
 «. دیاهتشاذگ

 ورف یمزیتونپیه قیمع هسلخ کی هب هک ینانآ یارب مه بیترت نیا هب
 یقاب یزیچ «دنراد رارق هداس شمارآ کی رد هک یناسک یارب مه و دناهتفر

 اب و یمارآ هب نآ زا سپ .دنزودب مشچ نآ هب دعب تاعاس یارب هک دنامیم
 .دینک رادیب ار اهنآجنپ ات کی زا ندرمش

 و ®

 هورگ کی یور رب حیحص و تسرد وحن هب یهورگ مزیتونپیه رگا
 تلاصا هب یرتشیب هدع طیارش نيا رد «دریگب تروص دنمهقالع دا رفا زا

 رد .تسویپ دنهاوخ نآ نارادتسود و هدروآ نامیا مزینونپیه

 هدافتسا یمزیتونپیه یاههدیدپ شیامن زا رتمک ًالومعم یهورگ یاهنومزآ
 ۰۵ وس یم

 هنحص رد مزیتونپیه یعیبط قوف تاییرجت

 اهنآ ریسفت و هیجوت هک میزادرپ یم یتایبرجت نایب و حرش هب اجنیا رد

 زا اهروزیتونپیه زا یهورگ .دشاب قمعت لباق و زیگناثحب رایسب دناوتیم

 یعدم و هدرک دای ریظنیب و تمظع اب ییاههدیدپ ناونع اب اهنومزآ نیا
 یناحور و فیرظ تایبرجت رد یراب .دناهدش اهنآ زیمآتیقفوم ماجنا

 ماجنا تیقفوم اب اهراک هشیمه هک درک اعدا ناوتیمن زگره مزینونپیه
 . لز ریگ یم

 نکتخر هب ار بوخ یمزیتونپیه هژوس کی «یخیرات هبرجت کی رد

 لاش و اهسابل ندییوب و ندرک سمل اب هژوس و دناهدرب ینامهیم کی

 .تسا هدرک صحخشم یتسرد هب ار اهنآنابحاص ءاهندرگ

 کی «گرزب ًاتبسن ییامهدرگ کی رد «هباشم ۀبرجت کی رد
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 هک دناهتساوخ و هدروآرد شدرگ هب نایچاشامت نایم رد ار گرزب هالک
 .دزادنایب نآ لخاد هب ار دوخ یصخش لیاسو زا یکی اهنآ زا کی ره

 زا وا و دناهتشاذگ هژوس رایتخا رد ار عوتتم ةعومجم نیا «نآ زا سپ

 هب ار کی ره یتسرد هب هاهنآ قیقد سمل هلمج زا اهنآ ةنياعم قیرط
 .تسا هدینادرگ اب شبحاص

 طوبرم هژوس ندب زا جورخ کاردا ای یتاپهلت تردق هب رگید هبرجت
 قیمع هسلخ کی هب ار یمزیتونپیه بوخ یلیخ هژوس کی .دوشیم
 هک دینک نیقلت وا هب «تسا هتسب شنامشح هک یلاح رد و دیربب یمزیتونپیه

 یبوخ هب ار زیچ همه دناوتیم وا و هدش جراخ شمسج زا یهاگ آ و روعش
 ۱ و عیاقو همه و دراد روضح قاتا رد زاب نامشچ اب هک راگنا «دنک هدهاشم

 «یتاپهلت جاوما قیرط زا امش هک دییوگب وا هب دعب .دراد رظنریز ار ثداوح
 یخرب تروص هب ار اهمایپ نیا وا .دنک ارجا ات دیتسرفیم وا یارب ییاهمایپ
 ماجنا ار ییاهراک امش روتسد هب و دنک یم تفایرد ینهد ریواصت زا

 .دهد یم

 هتفر قاتا زا یاهشوگ هب «هژوس زا رود ًاتبسن ۀلصاف رد نآ زا سپ

 یاهمایپ زا یخرب «نارگید اب هتسهآ تبحص و اوجن قیرط زا و

 وا زا الثم ".دیتسرفب هژوس یارب ینهذ ریواصت قیرط زا ار کیتاپهلت

 مسر نآ یور رب ار یصاخ تمالع و هتفرهایس هتخت کیدزن هب هک دیهاوخب

 رفتن زا اوت تک نم دنک جراخ شتسار یاپ زا ار شفک ... دنک

 هژوس هب باطحخ «دش قفاوت یصاخ نومزآ یور رب هکنآ زا سپ .دروایبرد
 هک یتروص نامه هب .منک زکر مت ملیام نالا نم «دیشاب رضاح» :دییوگب
 هزوس دراوم زا یرایسب رد «.دینک مادقا دینک یم تفایرد ار ینهد ریواصت

 دوجو رظن قافتا دیتاسا نیب مزیتونپیه یعیبط قوف تالوقم دروم رد 5۹

 و تدش هب زین ار ریخا نومزآ دنچ و هتسناد دودرم ار نآ ارثکا و هتشادن

 و دنناد یم طوبرم اههژوس ییاونش و ییاواسپ ییایوب ساوح تّذح
 .«مجرتم» . دننک یمن یقلت یدج یلیح ار نیماضم نیا



 مزینونپیه فراعملاةریاد/ ۳۰۸

 .دیوگ یم خساپ یتسرد هب
 زا جراخ تاک اردا تردق هب هلصاح تیقفوم اهشیامزآ نیا مامت رد

 «اههزوس یاههنیمز عونت هب هجوت اب نیاربانب «دراد یگتسب هزوس یسح

 امش یحور و یرکف ةنيمز .تسا توافتم مه تایبرجت نیا رد تیقفوم نازیم

 نیا هب بلق میمص زا دیاب امش .تسا توافتم شیامزا نیا ماجنا رد مه

 ات دینک زکر مت اهنآ یارحا و ققحت یارب یبوخ هب و هتشاد نامیا بلاطم

 اهنومزآ رارکت زا «دیدیسرن هاوخلد جیاتن هب رگا و دی لصاح هاوخلد جیاتن

 و هناملاع یهاگ دید دیاب هشیمه اههبرحت نیا ماجنا رد «یراب .دیوشن لفاغ

 .دییاینرب هنارحاس میهافم تابثا ددصرد زگره و دیشاب هتشاد هنارگشهوژپ

 هک میزادرپیم زیگنالد رایسب یراکنیریش ود نایب و حرش هب اجنیا رد
 اهنآ دربراک و تسا هنحص رادمان یاهروزیتونپیه یاهییامنرنه زا یراگ دای

 .تسا هدوب هارمه زیگناروش یاهثحب و نیسحت ییایند اب

 ویدار قیرط زا ندرک مزینونپیه

 یتح ای میسیب یاههدنتسرف قیرط زا رابدنچ البق هبرجت نیا

 یمیظع تیرثکا هک قباس رد و هتفرگ تروص اکیرمآ رد یلحم یاهویدار

 یهاگ آ یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت عوضوم زا - اهنآ همه دیاش - مدرم زا
 .تشاد یعیسو رایسب باتزاب هلصاح جیاتن « دنتشادن

 رد ار هزوس روزیتونپیه «تایبرجت نیا نیرتروهشم زا یکی رد

 قیرط زا و هدرک مزیتونپیه اهراب و اهراب هررکم تروص هب البق تولخ
 هک ینامز هقیقد ود و هد تعاس اد رف» الثم هک دیوگ یم وا هب ندش یطرش

 «.دیوریم ورف یقیمع باوخ هب ًاروف «دیدینش ویدار قیرط زا ارم یادص

 شریذپ رد هژوس بوخ دادعتسا هب هجوتاب ؛نیقلت نیا رارکت راب دنچ زا سپ
 دوزینونپیه «تانیقلت هب نداد تسرد باوح و یمزیئونپیه هسلخ عیرس



 ۳۰۹ /ساسحا رپ یاهراکهاش

 .دنک لمع دناوتیم

 رایسب یاههاگشورف زا یکی گرزب نیرتیو رد روظنم نیا یارب
 زا یمیظع غلابم تخادرپ زا سپ و هداد رارق ویدار کی د و لبم کی گر زب

 مالعا ویدار لبق زور هس ود زا ءغیلبت تباب ویدار هاگتسیا هب هاگشورف فرط

 هاگشورف نآ رد ,صوصخب زور نآ هقیقدهد و هد تعاس رد هک دنک یم

 تروص نرق یملع تایبرجت نیرتزیگناربباجعا زا یکی گرزب رایسب

 حضاو .دش دهاوخ مزیتونپیه ویدار فیرط زا یدرف راب نیلوا یارب و هتفرگ
 رد وا زیمآقارغا نانخس و ویدار هدنیوگ یتاغیلبت یفرعم زا سپ هک تسا

 .دراذگ یم امش رایتخا رد ار نفورکیم «یخیرات هبرجت نیا تیمها هنیمز
 همدقم رد امش هک تسا نیا «تسا رادروخرب تیمهآ تیاهن زا هک یاهتکن

 ویدار قیرط زا ندش مزیتونپیه یارب امش تانیقلت هک دییوگب ناتیاهفرح
 رارق نایجاشامت لباقم رد هاگشورف نالف رد هک یصاخ درف یور رب طقف

 مهم رک ذت نیا زا امش رگ ا .درادن یرثا نارگید یور رب و تسا رثزم هتفرگ

 زا ضارتعا و سرت اب رفن اهدص «لمع زا دعب هقیفد دنج زا «دینامب لفاغ

 هک دنهاوخیم امش زا تیروف هب و دننک یم نفلت امش هب رهش رانک و هشوگ
 رایسب هتکن نیا .دینک رادیب باوخ زا «هتفر باوخ هب اجنآ رد هک ار یدرف
 هب ار یدایز یاهلاجنج و اهیتحارا «دیوش تلفغ نآ زا رگا هک تسا یمهم
 .تشاد دهاوخ دوخ لابند

 هاگشورف رد رقتسم هژوس رد ویدار قیرط زا امش هک ار یمزیتونپیه
 کشزپ دنج زا دیناوتیم ور نیا زا .تسا یعقاو و لیصا ديرو یم دوجو هب

 یارب تست نیا یارجا .دیروایب لمع هب توعد نایرج نیا لرتنک یارب
 ریگمشچ و بلاج رایسب «دشاب هتشاد ار نآ ماجنا ناکما و تصرف هک یدرف
 .دوب دهاوخ
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 نیرتیو رد باوخ

 هب هجوت اب اکیرمآ رد متسیب نرق لوا یاهههد یاهروزیتونپیه یارب
 ییاهشیامن «یمزیتونپیه یاههدیدپ تعیبط ؛رابرد مدرم دودحم یاهیهاگ

 .دیدرگ یم یناوارف تور و ترهش بسک بجوم نیرتیو رد باوخ دننام و ه ۱ ۹ ۳۹ ۰ ۰
 نیب رد «دوب یناوح رتحد الومعم هک هژوس اب روزیتونیه همان رب نیا رد

 زا سپ و «دشیم رهاظ گر زب هاگشورف کی رد یدایز رایسب تیعمج

 درک یم نيقلت وا هب و دناباوخیم رتسب کی رد ار وا «هزوس ندرک مزیتونپیه
 هک ینامز ات ینعی دنامیم یقاب باوخ تلاح رد رگید تعاس دنج ات هک

 ما ۰ و و ی ۰

 درک یم نیقلت وا هب ًانمض .دنک رادیب باوخ زا ار وا و ددرگ رب روزیتونپیه

 .دبای شیازفا وا
 زیمآتیقفوم ماجنا رد اهنآ رب فوقو هک دنراد دوحو یفیرظ تاکن

 درس نیرتیو رگا لاثم یارب .دراذگ یم یاح هب یدایز ریثأت «همانرب

 هی ار نآ «تسا مرگ دایر رگا و دین دینک مرگ یبسانم ةليسو اب ار نآ «تسا

 رس طّمف هک دیناشوپب ار هژوس ندب : کروط هشیمه .دینک کنخ یتروص

 ی ِ ار شیامزآ هرودهاگچیه نی e وا

 یارب أر هدش مزیتونپیه ا ۳ 29 3 ا ۱۸

 ی دنتشادیم هگن سخالویمآ کی لحخاد رد رتالاب دروک ر هب ندیسر

 غیلبت «تشاد نایرح نآ رواجم لحم رد هک یشیامن یارب هلیسو نیدب

 ر اههمانرب عون نیا ام رصع رد یناسنا و یفالحخا یاهرایعم .دننک

 .دننک یمن دنا

 هب یرازآ هکنآ نودب «هدرک ادیپ همادا زور تفقه ات هاگ اههمانرب نیا



 عونمم و دورطم اههمانرب نیا یارحا ام رصع رد دنحره E هزوس

 ۳2 مع ےک -
 هبنج هک مسارم هنوگ نیا زا یمارگ ناگ دنناوخ یهاگ آ رطاخ هب یلو «تسا

 .دش دای راصتحا هب «دنراد یخیرات

 ا ® ® س

 .یزکرم یاکیرمآ ناکلاس لاوحا رد «هدش ریخست یاهحور» باتک رد ۱

 هدش هراشا «جنررپ یاهرفس» مان اب ینالوط یمزیتونپیه مسارم یحخرب هب
 هژوس سنجمه هک یدرف تدم نیا رد و هدیشک لوط زور ۷ - ۱۰ هاگ هک

 .«مجرتم» .دنک یم کمک وا هب جازم تباجا و هی ذغت یارب .تسا



 مهدجیه شخب

 مزیتونپیه رد یزابهدبعش لامعا

 دروم هنحص رد هنارحاس لامعا ناونع هب هک اهیزابهدبعش زا یخرب
 رد «دنراذگ یم ریثأت مشچ ندز لوگ قیرط زا «دنریگ یم رارف هدافتسا

 یاهکینکت هنارهام دربراک قیرط زا مزیتونپیه اب یزابهدبعش هک یلاح
 ققحت  تسا راک رد یمزیتونپیه دنادب هژوس هکنآ نودب یتح  یمزیتونپیه
 یزابهدبعش و یرحاس نایعدم طسوت اهنت هن اهشیامن نیا ؟ دنک یم ادیپ

 و یشیامن یاهراک یارب اهنآ زا هدافتسا هکلب «دنریگ یم رارق هدافتسا دروم
 .دراد یدایز هبذاج مه هدننک مرگ رس

 یاهیزابهدبعش دربراک ةرابرد هک ییاهلاثم نیرتهب زا یکی دیاش
 . یاج هب هک تسا یناکشزپ بلاج لمع «درک ناونع ناوتیم یمزیتونپیه

 هب روآ باوخ صرق کی ناونع هب ار رثا یب صرق کی «روآ باوخ صرق
 ۱. دور یم باوخ هب تعرس هب «نآ ندروخ زا سپ وا و هداد رامیب

 هک یلاس دنچ رد ؛ناریا ناطرس اب هزرابم نامزاس رد تمدح نامز رد ۱

 ناراتسرپ زا اهراب مدوب «لارتناس» ناطرس ناتسرامیب ود لوئسم

 یاهزاتساتم هلمج زا هتفرشیپ یاهناطرس هب التبم نارامیب هب متساوح
 تیمومسم ات دننک قیرزت رطقم بآ «نیفرم یاج هب -یناوختسا
 نارامیب هتبلا دوشن داجیا نیفرم دایز ریداقم دربراک رثا رب ییوراد

 ریز قیرزت اب .تسا هدش قیرزت نیفرم اهنآ هب هک دندرک یم روصت
 هقیقد ۱۵-۱۰ زا سپ نآ روآباوح و درد دض راثآ «نیفرم یدلج

 ددرگ یم نایامن رتدوز رطقم بآ اب راثآ نیا هک یلاح رد .دوش یم رهاظ

 و درد دض راثآ .بناجنیا رظن هب .تسا رتهاتوک نآ ریثأت تدم هچرگا
 دیدپ نآ ییوراد راثآ زا لبق مه نیفرم یلایخ و ینیقلت روآباوخ
 دض راثآ هب مدرم زا یدایز ةدع بیجع داقتعا زین ام نامز رد .دیآیم

 دص «هدزاود - ب» نیماتیو و «سکلپمک - ب» نیمأتیو یتیوقت و درد
 .«مجرتم» .دراد یمزینونپیه و ینیقلت ۀبنج دصرد



 ۳۱۳ / ...رد یزاب هدبعش لامعا

 یمزیتونپیه یزابهدبعش کی ناونع هب دناوتیم هک یرگید دروم
 نیا هب و یحارط ار نآ "سکورباتسا ژژر هک تسا یکینکت دوش یقلت
 هج دنادب وا هکنآ نودب هژوس ندرک مزیتونپیه یارب» :تسا هداد هئارا بیترت

 شیامزآ کی ماجنا رد هک مینک یم تساوخرد وا زا دتفایم دراد یقافتا

 لیاسو زا یخرب شیامزآ نیا رد .دنک یراکمه ام اب رطخیب کیژولویزیف
 رارق هدافتسا دروم مه نوخ راشف هاگتسد دننام یریگ هزادنا یاهبایسا و
 رد ار وا تیلباق و تردق ميهاوخیم هک مییوگ یم هوس هب ام .دنریگ یم

 دوش رتسکاالیر وا هچره هک اجنآ زا .مینک یریگ هزادنا ندش سکالیر
 هب مه ار نوخ راشف هاگتسد کی نیاربانب «دیآیم رتنییاپ مه شنوخ راشف

 الماک و ددنبب ار شنامشچ هک میهاوخیم وا زا و مینک یم لصو وا یوزاب

 .دوش سک الیر

 ندیباوخ «ندش سک الیر لکش نیرتقیمع هک مییوگ یم وا هب دعب»
 تسا نآ هناشن «دورب باوح هب شیامزآ نایرج رد هژوس رگا نیاربانب .تسا

 بیترت نیا هب «تسا هدیسر ندوب سک الیر زا یاهتفرشیپ رایسب هلحرم هب هک

 نیا طیارش نیارد .تسا هدرک بسک شدوخ ندب رب یدایز یلیخ طلست
 مه «باوخ» هزاو زا دوخ تانیقلت رد هک ددرگ یم مهارف ام یارب ناکما

 ریاس ای هسلخ «مزیتونپیه تاغل را ات مینک تقد دیاب یلو مینک هدافتسا

 رد .منیکن هدافتسا مزیتونپیه تاسلج رد لومعم و موسرم تاحالطصا

 ار هژوس نوحخ راشف اهراب «تسا شیپ رد هک یاهقیقد هد ای جنپ تصرف
 .دنک ادیپ رارمتسا و هدش تیوقت وا رد دوجوم مهوت ات مینک یم یریگ هزادنا

 هک تسا نآ هناشن «دنزب فرح باوخ رد دناوتب رگ | هک ییوگ یم وا هب دعب

 لاؤس نیا هب وا رگا .تسا هتفرگ رارق یقیمع رایسب سکالیر تلاح رد
 هتفرگ رارق قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی رد هک دوشیم مولعم »داد باوج
 .درک ارجا ناوتیم مه یرتهداس رایسب تروص هب ار شیامزآ نیا .تسا

1. George Estabrooks 
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 و هدیچیپ ییامیس هک ار دیدج یاهتعاس زا یکی ناوتیم راک نیا یارب
 و تسب هزوس تسد هب دراد عونتم تالاح اب یلاتیجید تاحفص و اههبرقع
 هزادنا ار امش ضبن تانابرض دادعت دناوتیم تعاس نیا هک تفگ وا هب
 ردقره .تفرگ هزادنا ار وا سکالیر قمع نازیم قیرط نیا زا و «دریگب
 «...رتدنک مه ضبن تانابرض رت سک الیر

 نیرولب یوگ هب ندشهریخ شور- یصوصخ یمرگر س

 ینامدوخ و یصوصخ ینامهیم کی ناتدوخ هناخ رد هک نامز ره
 و لئاسم هب هقالع هک شیوخ نانامهیم زا هورگ نآ یارب دیناوتیم «دیراد
 نیا .دینک هیبعت و هیهت یبلاج رایسب یمرگرس «دنراد یحور نیماضم

 تسا مزال هک تسا نیرولب یوگ زا هدافتسا زیگناربباجعا رایسب عوضوم
 زا یخرب اب ار نآ «دشاب هتشاد یرتشیب ییاروام و یفطاع راب هکنآ یارب

 ثعاب هنیمز نیا رد ییاههناسفا و حرش نایب ۱ دینز دنویپ یقرش یاههناسفا

 دوهش و تیژر هب نیرولب یوگ اپ ماج رد زکرمت قیرط زا میدق نایناریا ۱
 یخیرات تیعقاو نیا مجرتم نامگ هب ای  مج ماج هناسفا .دندیسر یم
 :هلمج زا .تسا هدش سکعنم مه ظفاح راعشا رد

 دراد مغهچدوش مگ یمد هک یمتاخز دراد مج ماجو تسیامن بیغ هک یلد
¥ 

 درک یم ام زا مج ماج بلط لد اهلاس
 درک یم انمت هناگیبز «تشاد دوخ هچنآو»

 میکح داد یک وت هب نیب ناهج ماج نیا متفگ

¥ ¥ ¥ 

¥ 4 ¥ 

 ینمز بجع نینچ درادن دای هب سک هک بیغ یدنبشقن مج ةنیآ زد نیبب

 ۰ + ر

 یرصب یب تقودوسدنکن مجماج هک یوجم لاصو یتسینرظن دعتسموچ



 ۳۱۵ /...رد یزابهدبعش لامعا

 نایرح نیا بوذحم رتشیب «یحور یاههدیدپ هب دنمهفالع دارفا ات دوشیم

 لیامت هژوس رد دینک یعس .دنورب ورف روش و هبذج تلاح هب رتدوز و هدش

 دشاب رختفم و لاحشوخ سکعرب «دیاین دیدپ یزابهرخسم ای تمواقم هب

 هب «نیرولب یوگ کمک هب دناوتب هک هدرک ادیپ ار تیعقوم نیا هک
 اب دناوتب رگاهک دییوگب وا هب .دربب یپ دوخ یحور یاهتردق و اهدادعتسا

 وا نورد رد ًاعطق «دیآ لیان دوهش و تیزر هب نیرولب یوگ هب ندش هریخ
 .دراد دوحو یحور یاهتردق و اهدادعتسا زا یخرب

-- 
۱ 

 ۶۹ لکش

۳ 
 نیرولب یوگ تسرد دربراک هوحن هلصوح و ربص اب دیاب نآ زا سپ

 رد هک دیهاوخب هژوس زا فده نیا هب ندیسر یارب .دیهد شزومآ وا هب ار
4 e 

 یور رب و وا لباقم رد هک نیرولب یوگ هب و دریگب رارق یتحار یلدنص کی
 لکش) دوش هریخ «هدش رقتسم هیاپ کی  .)1٩قمع هب دیاب وا طیارش نیا رد

 هک دییوگب وا هب .دوش هریخ نآ یحطس یاهتمسق هن «نیرولب یوگ نورد و .€ ه  a ۹۹1ی

7.۰۲ 6 ۳۹ 

 مهاگآ درکوت نسحزا هنیآ نآردناو داد منیب ناهج ماجرحس هناخیمریپ

۲ ۶ 

 دنکبامنناهج ماج تمدح هکنآره دنرادرب باجح شتوکلمات کلمز

 - ظفاح راعشا یعوضروم یدنب هقبط - داشیرپ عمج باتک زا صیخلت»

 .«یهاشمرخ نیدلا ءاهب یاقآ شیاریو - زازر ربکا یلع یاقآ یروآعمج
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 هریت نیرولب یوگ یتدم زا سپ «دنک هدافتسا شیامزآ نیا زا یتسرد هب رگا

 یریش ربا ای هم کی «وا مشچ و یوگ نیب «نآ یولج رد و دوشیم رتهریت و
 یروط دوشیم رتهدرت و رتظیلغ هم نیا جیردت هب .ددرگ یم رهاظ گنر

 نیا دوخ رکف و نهذ هب دیاب طیارش نیا رد .دریگ یم ارف ار وا مادنا مامت هک

 هدرپ «نآ زا سپ ات دوش روهطوغ اهربا نیا نایم رد هک دهدب ار ناکما

 وا .دیدرگ رهاظ هدرپ نیا هک ینامز .دیآ دیدپ وا نامشج ربارب رد یهایس

 .تسا هتفر ورف یقیمع یحور هسلخ هب
 زا هن و دینک هدافتسا مزیتونپیه هژاو زا هن دینک یعس شیامزآ نیا رد

 عوضوم نیا رب هژوس هجوت مامت دياب .دیربب هرهب باوخ نوچ یتاحالطصا
 ار شیوخ یحور یاهتردق دناوتیم نومزآ نیا قیرط زا هک دشاب زکر متم
 .دنک یریگ هزادنا

 قایتشا و تفرگ ارف یبوخ هب ار بلاطم نیا مامت هژوس هک ینامز
 همین قاتا کی رد.ییاهنت هب ار وا داد ناشن یحور ةدیدب نیا هب یفاک

 دراو قاتا هب یمارآ هب هقیقد تسیب زا سپ .دیدنبب ار رد و دیهد رارق کیرات
 هسلخ رد هژوس هک تسا نآ لامتحا نیرتشیب طیارش نیا رد .دیوش

 دراو وا اب یمارآ هب .دشاب هتفرگ رارق هتسب ای زاب مشچ اب یمزیتونپیه
 یلو «تسا هدشن مزیتونپیه دوش یم مولعم «دیرپ اج زا وا رگا .دیوش تبحص
 هسلح هب هک دوشیم مولعم «دش هرکاذم دراو یدنک و یمارآ هب امش اب رگا

 رب یمزیتونپیه لرتنک تعرس هب طیارش نیا رد .تسا هدش دراو یمزیتونپیه
 !.دیروایب دوجو هب ار وا

 قیمع یمزیتونپیه ۀسلخ کی هب ندش دراو دادعتسا و تردق هژوس رگا ه١

 رادیب نودب هک تساوخ وا زا ناوت یم تلاح نیا رد .دشاب هتشاد ار
 ةدهاشم هب «نامز ییارقهف ریس رد و دنک زاب ار شنامشچ «ندش

 لصف هب هنیمز نیا رد رتشیب تاعالطا بسک یارب .دزادرپب اههتشذگ

 نیمه اب هک قحلا لامج تاراشتنا زا « دنلتراه مزیتونپیه» باتک مشش
 «مجرتم» . دییامرفب هعجارم هدش همجرت ملق
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 ییوداج ةلیم کینکت هورگ ربارب رد شی امن یارب

 رد و تسا هارمه یزیگناتریح ییاریگ و هبذاج اب شیامزآ نیا

 رایسب ناوجون کی هب نومزآ نیا ماجنا یارب .تسا هداس مه رایسب لاح نیع

 تردق هرابرد البق .دیراد زاین یمزیتونپیه تایبرجت هب دنمهقالع و قاتشم
 .دییوگب نخس وا یارب ؛دیراد رایتخا رد هک ییوداج هلیم یلاعتم و یناحور

 ر ےک
۱ 

/ 

۳" ۳ 
 هب و دنراد دوجو هلیم نیا رد ییوداج ییاهتردق زا یخرب هک دییوگب وا هب
 هژوس زا دعب .دینزب تسد یاهنارحاس تامادقا هب دیناوتیم امش «اهنآ تکرب

 . دنکب یراکمه امش اب اهتیلباق نیا نداد ناشن یارب هک دیهاوخب

 هب دیهاوخب وا زا «دنتخیگنارب ار وا هقالع یفاک ۀزادنا هب هکنآ زا سپ

 یتح و دنک هاگن تسا هدش هدیشوپ یناشخرد زلف زا هک هلیم ییاهتنا تمسف

 ار هلیم امش هک اج ره و دناخرجب یرگید یاج هب ار شمشچ یاهظحل یارب
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 زا یاهتخانشان یاهورین هک دییوگب وا هب .دنک هاگن هطقن نآ هب مه وا «دیدرب

 قیرط زا وا نامشچ هب دورو زا سپ هک دنوشیم جراخ زیمآرارسا مسج نیا

 .دنزاسیم رهاظ ار دوخ فرگش راثآ و دنسریم وا زغم هب ییانیب باصعا

 ًایرقت هلصاف رد و وا نامشچ حطسمه هژوس لباقم رد ار یزلف هلیم

 دوش هریخ نآ هب هک دینک نیقلت وا هب و دیرادهگن اهنآ زا یرتمیتناسیس
 .(۷۰ لکش)

 هلیم و دیریگب مکحم ار هژوس رس تشپ ناتپچ تسد اب هظحل نیا رد
 .(۷۱ لکش) دیربب نییاپ و الاب هب مارآتروصهبو هنماد مک سوق کی رد ار
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 ۷۱ لکش

 ندرک هاگن یارب وا «دیاهتفرگ مکحم تسد اب ار هژوس رس امش هک اجنآ زا

 .دناخرچب نییاپ و الاب هب ار شنامشچ هک دوشیم روبجم ینارون هطقن هب

 هژوس ییانیب نادیم زا رتالاب یتح و الاب یلیخ ار هلیم نیا امش هک یماگنه

 و دیروایب نییاپ هب ار هلیم رگید راب عقوم نیا رد .دوشیم هتسب وا نامشچ

 کلپ تشپ رد هژوس مشچ یهایس هک دیربب الاب هب ردقنآ ار نآ ًاددجم سپس
 رد دینک دینک رارکت راب هدزاود ار تکرح نیا ددرگ رقتسم وا یناقوف
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 .درادهگن هتسب روطنامه ار شنامشچ هک دیهوخب وا زا رخآ تبون

 سأر یور رب ار نآ و هدرب هژوس رس یالاب هب ار هلیم نآ زا سپ

 دنک هاگن هطقن نیا هب و الاب هب یروط دییوگب وا هب و دیهد رارق شاهمجمح
 .دنک هاگن ار ناشحرد و رونم هطقن نیا دناوتب شاهمجمح یارو زا هک

 هظحل هب هظحل وا نامشح هک دینک نیقلت هزوس هب نامز نیا رد

 مه هب مکحم هدنیآ تاظحل رد هرخالاب و دوشیم رتنیگنس و نیگنس
 اب شنامشچ ییوگ هک درک دهاوخ ساسحا وا هک یروط هب «دنبسچیم
 وا هلیم ییوداح تردق ریثأتتحت هک دییوگب وا هب .دناهدییسچ مه هب بسچ

 ریثأت تحت ار هژوس نآ زا سپ .دنک زاب مه زا ار شنامشچ دناوتیمن رگید
 هک ار ییاههدیدپ دینک یعس .دیهدب رارق یظفل تانیقلت زا یمیظع نایرح

 -یمزیتونپیه تانیقلت هن- هلیم ییوداج تردق زا یشان «دنوشیم رهاظ
 .دینک دادملق

 ۷۲ لکش

 ماجنا یبوخ هب ار رگیدکی هب اهکلپ ندیبسچ نومزآ هکنآ زا سپ
 یاههرهم یالاب یگتفرورف رب یمارآ هب ار ناتدوخ پچ تسد «دیداد
 عاخن سأر هک ار تمسق نیا و دیهد رارق هژوس همجمج ریز و یندرگ
 هدرتسگ یگ دولآباوخ تلاح یعون «لمع نیا اب .دیهد راشف .تسا یکو ش
 هک دییوگب واهب عقوم نيا رد ۷ لکش) دوشیم یلوتسم هروس دوحو رب
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 هظحل هب هظحل دعب هب نیا زا زیگنارحس ۀلیم ییوداج تردف ریثأت تحت

 یاهتمسق مامت رد ییوداج تردق و دوشیم رتقیمع و قیمع وا باوخ
 نیا هب ... دهدیم رارق یقیمع باوخ رد ار وا و دوشیم رشتنم زین همجمج

 . دیناسريم یقیمع یمزیتونپیه ةسلح هب ار هزوس بیترت

 ! ویک رتکد یمزیتونپیه تایلمع

 هک داد ار هزاجا نیا نم هب تبحم اب نسرال لیپ یاقآ مزیزع تسود
 .منک لقن اجنیا رد و سابتقا شباتک زا ار یبلاطم

 نوماریپ یبلاطم هک دننک حرطم تسا نکمم ناگ دنناوخ زا یاهدع

 یمزیتونپیه لیصا یاههدیدپ ؛رابرد هک یباتک رد یتسدرت و یزابهدبعش
 هک میوگب دیاب ناگ دنناوخ هتسد نیا هب .درادن ییاج «دنک یم ثحب
 «میقتسم نداد تمالع» ةياپ رب دش دنهاوخ یفرعم نیا یپ رد هک ییاهشور

 راک یادتیا رد هک بیترت نیا هب .دراد دربراک اهنآ رد مزیتونپیه و دنراوتسا

 زا سپ یلو «دریگ یم تروص بلطواد هورگ طسوت یدارا تروص هب لامعا
 یتخس هب و هدیچیپ رایسب مه یسانشناور رظنهطقن زا هک یدنور یط یتدم

 .دوشیم لیدبت یداراریغ نایرج کی هب «تسا هیجوت لباق
 دننک روصت نیبلطواد هک دینک عورش یتروص هب ار همانرب زاغآ رد

 یارب هک یدارفا و دوش ارجا یبوخ هب هنحص مزیتونپیه ةمانرب هکنآ یارب
 ماجنا هب رهاظت اب اهنآ تسا مزال «دنوش یضار دناهدش رضاح اشامت

 یراکمه ای هدرک یتسدمه هنحص روژیتونپیه اب ؛اهراک زا یخرب یداراریغ

 رکف و نهذ ةچیرد اهراک نیا اب هک دننکیمن رواب زگره اهنآ .دننک
 یعون میناوتیم ار راک نیا .دناهدرک زاب ندش مزیتونپیه یارب ار شیوخ
 .میمانب یمزیتونپیه یزابهدیعش

1. Dr. Q’s Hypnotic Act 
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 و مزیتونپیه ۀرابرد هیحاتتفا ینارنخس کی اب ارهمانرب دیناوتیم امش
 کی هنومن ریز رد .دینک زاغآ نآ یکشزپ یاهدربراک و یملع یاههیاپ
 : دینک یم هظحالم ار هیحاتتفا ینارنخس

 هپ ار نامدوخ هحوت یتاظحل یارب دیهدب هزاجا زیزع ناتسود الاح»

 فوطعم رشب ینهذ یاههدیدپ و راثآ نیرتمهبم و نیرتهدیچیپ زا یکی
 لامعا بلاغ رد ناهج طاقن رتشیب رد یلاوتم یاهنرق یارب هدیدپ نیا .مینک
 «تسا هتفرگ رارق هبیرغ مولع نابحاص هدافتسا دروم ییوداج تافیرشت و

 و مولع هزوح هب نیگنس یاهماگ اب و توربج و لالج اب ام رصع رد یلو

 یقاب هتخانشان و مهبم نآ یایاوز زا یرایسب زونه هتبلا .تسا هدش دراو نونف
 و فشک هک مه یمک یاهتمسق نامه یلو «تسا هدشن فشک و هدنام

 عفد و عفر یاتسار رد «ییامام و یکشزپنادند «یکشزپ مولع رد «هدش نشور

 یاهلاس رد .تسا هدوب رثوم و دیفم رایسب نادنمدرد و نارامیب مالا و اهدرد

 زا یخرب هک هدش رشتنم مزیئونپیه هرابرد یدایز تالاقم و اهباتک ریخا

 یاهناتسرامیب و اههاگشیامزآ ءاههاگشناد رد ار نآ یملع یاهدربراک
 . دنهدیم حیضوت نردم

 رب ات منک یم توعد بلطواد دارفا زا رفن دنچ زا نم همانرب نیا رد»

 زا یخرب هنیمز نیا رد نانآ کمک اب مراد دصق نم .دنیایب هنحص یور

 .مهدب ناشن امش هب ار باذج و بلاج رایسب یاههدیدپ
 هک ار طلغ تاکن زا یخرب مهاوخیم هزاحا نم همانرب نیا زاغآ رد»

 زا یکی .منک کاپ امش نهذ زا دنراد ییوداح تارکفت و تافارخ رد هشير

 تسس یاهدارا یاراد ریذپ مزیئونپیه درف هک تسا نیا تسردان یاهرواب نیا

 و طلغ دیاقع نیا هدش تباث مولع یاس رد زورما .تسا فیعض یرکف و

 یمزیتونپه بوخ رایسب یاههزوس زا یرایسب عقاو رد .دنتسه تسردان
 ًالومعم هک دنتسه یکشزپنادند و یکشزپ یاههدکشناد زاتمم ناي وجشناد

 یاراد و دنوشیم بوسحم روشک ره ناناوج نیرتزاتمم و نیرتشوهاب زا
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 اب بشما همانرب رد امش نیارباتب .دنتسه یدایز لقعت و رکفت تردق

 .دیتسه وربور نامروشک ناگبخن زا یهورگ

 رگا .تسین زار و زمر رپ هدیدپ ای هایس یوداج کی مزیتونپيه»

 رد دیاب «میوگب نخس امش اب هاگشناد تاحالطصا اب و ملع نابز اب مهاوخب
 زا ًاتدمع هک تسا ینهذ فراعتمریغ تلاح کی :میوگب مزیتونپیه دروم

 و طسب ناسنا ینهذ و یرکف یاهدادعتسا نآ رد و دیآیم ديدي نیقلت قیرط

 «. دننک یم ادیب یدایز شرتسگ

 دارفا زا یاهدع اب هک مهدیم لوق زیزع ناگ دننیب امش مامت هب نم»

 رضاح هتحص یور رب بلطواد ناونع هب هک دادعتسلاب و شوهاب رایسب
 مرتحم نابلطواد زا .منک راتفر یتتورف و بدا تیاهن اب «دش دنهاوخ

 یور هب هک منک یم اضاقت بلطواد دارفا زا مارتحا تیاهن اب کنیا»

 شیب مرتحم نایچاشامت ات دننک تک رش مزیتونپیه ةمانرب رد و دنیایب هنحص

 بلطواد دارفا امش زا .تسا یفاک رفن جنپ ای راهح .دننامن راظتنا رد نیا زا

 «. دییایب هنحص یور هب رتدوز هچره منک یم شهاوخ

 ملع رد امش هک دنوشیم عناق نایچاشامت ینارنخس نیا داریا زا سپ

 و یملع ینومضم و عوضوم دوخ مه مزیتونپیه و دیتسه طلسم مزیتونپیه
 ات دنک یم قیوشت ار نایجاشامت بلاطم نیا رگید یوس زا .تسا رابرپ

 دارفا نیا ًانمض .دنیایب هنحص یور هب بلطواد ناونع هب اهنآ زا یعرب
 و دنریگ یمن رارق شنزرس و داقتنا دروم اهدعب هک دنتسه نمطم بلطواد

 داريا هک یهاتوک ینارنخس اب نیاربانب .دنوشیمن مهتم یتسس و فعض هب

 ار نایجاشامت هکلب «دیدومن بلج ار بلطواد دارفا یراکمه اهنت هن .دیدرک

 .دیدرک انشآ«دیهدماجنا دیاب هک ییاهراک اب یدودح ات مه
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 ویک رتکد ندرک مزینونپیه شور

 «دندمآ هنحص یور رب بلطواد ناونع هب رفن جنپ راهچ هکنآ زا سپ
 را تماس تصش -هاجنپ هلصاف هب و مه راک رد هک دیهاوخ اهن زا

 کیدزن پچ تمس زا درف نیلوا هب عقوم نیا رد .دنریگب رارق رگیدکی
 امش تشد , تو نارد هک اتا حاوی دیر گی رارق وا یوریور و دیوخ

 هزوس رس تشپ هب ار نات دوخ پچ تسد .دریگ یم رارق نایچاشامت تمس هب

 نوتس هب نآ لاصتا لحم رد و همجمج یناتحت تمسق هب ار نآ و دیربب
 .دیهد راشف مکحم یلو تبحم اب ار لحم نیا و دیناسرب یندرگ یاههرهم

 .دیاهتفرگ رارق هژوس یوربور و خر هب خر الماک امش طیارش نیا رد

 تسد هک یلاح رد و دیوش هریخ وا نامشچ هب ذفان یتروص هب و قایتشا اب
 وا هب دیراد دیآیم رظن هب هک دهدیم ماجنا اوه رد ار یتاکر ح امش تسار

 و مارآ نانچنآ) دینک همزمز وا شوگ رد «دیهديم یمزیتونپیه یاهساپ

 شوگ هب اهفرح نیا هک دوش نثمطم هژوس هک دینک تبحص هتسهآ
 دصق ام» :(تسوا هب باطخ اهنت و دسریمن نلاس رد رقتسم نایحاشامت

 نایجاشامت رسهب رس و مینک ارجا رادهدنخ و داش رایسب همانرب کی میراد

 «دیهد ماجنا رادهدنخ راک کی هک متساوخ امش زا رگا نیاربانب .می رراذگب

 امش هب هنامرحم تروص هب نم هک دینک لمع تروص نامه هب تسرد
 ینامز و دیوش رود وا زا رتخبت و رورغ اب نآ زا سپ «؟ دیدش هجوتم .ماهتفگ
 کی ناونع هب و یعیطخوش یور زا «دیتشگر ب نایچاشامت فرط هب هک
 .دینزب اهنآ هب یکمشح هناتسود تسز

 هژوس هک تسا نیا ینیجهمدقم نیا کیژولوکیاس راثآ زا یخرب

 هدامآ تسا نایجاشامت ندز لوگ نآ فده هک همانرب کی رد تک رش یارب

 رد ار امش «هژوس یندرگ سپ یور رب راشف رد امش هیلوا مادقا < .دوشیم

 و داتسا» ناونع هب امش هک یماقم هب هجوت اب و هداد رارق طلسم عضوم
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 تبسن الماک هک دریگ یم لکش لیامت نیا وا رد «دیراد «هنحص یاورنامرف

 .دنک ادیپ ار لماک یرادربنامرف ساسحا کی امش هب

 دیاهتفگ وا هب هنایفخم تروص هب و یگتسهآ هب امش رگید یوس زا

 راک نیا اب .دینادنخب ار نایچاشامت «بلاج همانرب کی اب دیهاوخیم هک
 هب ار مهم هلأسم کی اریز «تسا هدش یمهم درف هک دنک یم ساسحا هژوس

 ار دوخ یعون هب وا بیترت نیا هب و هتشاذگ نایم رد وا اب یصوصخ لکش
 .دروآیم باسح هب «همانرب تیریدم زا یئزح»

 رد و هدش ادح وا زا رتخبت و سفن هب دامتعا اب امش هک ینامز

 اب ار هناتسود هرک اذم کی هک دروخیم مشج هب عوضوم نیا مه ناتراتفر

 دراد ار ینعم نیا وا یارب امش لمع تعرس «دیاهتشاذگ رس تشپ تیقفوم

 باسح راتفر نیا اب :دینک یم هاگن «بوخ رایتسد» کی مشچ هب وا هب هک

 هنحص یور هب هک یاهژوس ره «دیهدیم جرخ هب هک یتسایس نسح و هدش

 ار یمزیتونپیه بوخ هژوس کی شقن دناوتیم یهاتوک تدم زا دعب «دیایب
 .دنک یزاب

 نیمه هب زین وا دروم رد و دیورب یدعب هژوس لابند هب نآ زا سپ

 و لوق همه مه وا اب و دییوگب وا هب ار یلبق یاهفرح مامت .دینک لمع بیترت
 زا یشخب هژوس نیا هک دراد دوحو لامتحا نیا .دیراذگب ار اهرارق

 وا زا رتدوز یلیخ نیاربانب .دشاب هدینش ار لوا هزوس اب امش یاهتبحص
 .دوشیم عوضوم و بلاطم هجوتم

 دروم رد رگید رابکی ار نایرج مامت و دیورب موس هژوس غارس هب دعب
 «دیداد تسد وا اب هکنآ زا سپ دییوگب وا هب نیا رب هوالع .دینک رارکت وا

 فک یبوگ هک دنک یم ساسحا وا «دیوش ادج وا زا دیهاوخیم هک ینامز
 .تسا هدیبسج امش تسد فک هب شتسد

 رارقرب یاهناتسود هطبار وا اب نوج یلو «دیریگب هلصاف وا زا یمک
 وا اب و دیدرگ رب «دیاهدرکن یظفاحادخ وا زا ینایاپ تاظحل رد و هدرک



 ۳۲۵ / ...رد یزاب هدبمش لامعا

 .دیرادهگن ناتتسد رد ار وا تسد ناتسود هویش هب مه یتدم و دیهدب تسد

 فک لاح نامه رد و دینک ادج رگیدکی زا ار ناتناتشگنا عقوم نیا رد
 دینک دایز ردقنا ار راشف نيا و دیهد راشف وا تسد فک هب ار دوخ تسد

 ات دوشیم ثعاب رونام نیا .دوش هدنار بقع فرط هب یمک وا تسد هک
 یگنهامه رد و دنک روطخ شنهذ هب «دیاهتفگ هژوس هب ابق امش هک ار هجنآ

 ییوگ دننک لایخ نایچاشامت هک دهد تکرح ار ش شتسد یتروص هب امش اب

 .تسا هدیبسح امش تسد هب وا تسد فک

 و هدنخ .تسا روآهدنخ رایسب نایجاشامت رظنهطقن زا همانرب نیا

 و هدرک لاحشوخ رایسب ار هژوس دوشیم یلوتسم سلجم رب هک یناجیه
 اب دعب هب نآ زا نیاربانب .درادنپیم میهس تیققوم نیا داحیا رد ار دوخ
 رد امش تسد فک ییوگ هک دنک یم مادقا یرتشیب یلیخ هقالع و قایتشا

 ۳ تایپ

 دنک یم لمع یتروص هب وا «دینک ادح وا تسد زا ار ناتتسد دیهاوخب امش

 طرف زا نایجاشامت !تسا هدیبسح امش تسد هب شتسد ًاعقاو راگنا هک

 دینزب وا ندرگ هب یاهبرض یناهگان روط هب امش .دنشک یم دایرف ناجیه
 یمزیتونپیه هدیدپ نآ زا جورخ یارب رونام نیا دننک یم لایخ نایچاشامت)
 ادج وا تسد زا ار ناتتسد هرابکی.«بوخ یلیحخ») دایرف کی اب و (تسا مرال

 نآ «شیامن نیا زیمآتیقفوم یارجا زا سپ نابلطواد ریاس تشادرب

 هتفگ اهنآ هب اوجن تروص هب هک ار هچنآ ات دنشاب رظتنم دیاب هک تسا
 . دنهد ماجنا تحص و تقد لامک اب ؛دوشيم

 وا شوگ رد ار یمایپ و دیورب یدعب بلطواد غارس هب تعرس هب دعب
 یداع یاهراک هب ات دیاهدش هدامآ امش رگید هلاح ...دینک همزمز

 . دیزادرپب یمزینونپیش

 هچنآ زا نایچاشامت طابنتسا و روصت هک منیبب دیهدب هزاجا زاغآ رد



 مزینونپیه فراعملاةریاد/ ۳۳۹

 یاههدیدپ هلسلس کی هک دیآیم روطنیا اهنآ رظن هب ؟تسیچ درذگ یم هک

 ار هچنآ بیترت نیا هب و .دریگ یم تروص هنحص یور رد دراد یمزیتونپیه

 هدهاشم المع «دنک ادیپ ققحت ناشنامشج ربارب رد دنراد راظتنا اهنآ هک

 هک دننیبیم و هدرک هدهاشم ار امش هنارمآ و هناردلق شور اهنآ .دننک یم

 یارجاو هئارا هب ناتیاهتسد اب و هدش هریخ اههزوس نامشچ رد روطچ

 لایخ «دنوشب امش یاهاوجن هجوتم مه رگا «دیزادرپیم زیمآرارسا یاهساپ
 و دنیآیم رامش هب یمزیتونپیه تانیقلت زا یئزج امش یاهفرح هک دننک یم
 نیا اب .تسا ریذپانبانتجا و یداع یرما «مزیتونپیه هسلج کی رد راک نیا
 تبحص «هژوس اب تفارظ اب و مارآ نانچ هک دینک یعس دیاب امش دوجو
 تاعالطا نارگید و دوشب نایرج هجوتم تبحص فرط درف طقف هک «دینک
 نیرتمک نارگاشامت نوچ رگید یوس زا ...دنشاب هتشادن نآ ةرابرد یفاک

 دنرادن دوحو مه یلیلد نیاربانب « دنرادن امش یاهتبحص نایرح زا یاعالطا

 "اهنآینهذ و یرکف یاضف رب هک هجنآ .دنوش کو کشم هنیمز نیا رد اهنآهک

 تاقافتا هج دننیبب ات دنشاب راظتنا رد هناقاتشم هک تسا نیا «هدنکفا هیاس

 .دزاس رورسم و داش ار اهنآ ات دهدیم یور یبلاح

 «تعرس نانج اب مود و لوا یاههروس «ندش مزیتونپیه» نایرج

 ار تیعقوم نیا رتمک حرطیب رظان ره هک دریگ یم تروص یتهبا و تقد

 .دیوگب ار یزیمآداقتنا یاهفرح ای دوش کو کشم یزیچ هب ات دنک یم ادیپ

 یداش و هدنخ زا یحوم نانج اب «رگیدکی هب اهتسد ندیبسح» نایرح
 .دراذگ یمن یقاب مهافت ءوس یارب یتصرف ًالوصاهک تسا هارمه

 قایتشا اب نایجاشامت «دنتفرگ تروص قوف یاههمانرب هکنآ زا سپ

 هچره ات .دنزاسیم هنحص یور هحوتم ار شیوخ هجوت مامت دایز راظتنا و
 . دنشاب («یمزیتونپیه یاههدیدپ یارحا دهاش» رتشیب

 تردق و تلاصا هک تسا یتروص هب سلجم رب مکاح یاضف

 .۰۰ دیآیم هناقداص و بلاج .دارفا مامت رظن هب هتفرگ تروص یاههدیدپ
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 لامعا ار یفاک لرتنک هژوس رب یاهناداتسا تروص هب اهنت هن امش اریز
 رد مه ار نایچاشامت «یملع لوصا اب میقتسمریغ لکش هب هکلب «دینک یم

 . دییامنیم یربهر ناتدوخ هاوخلد یرکف یاهلاناک

 یمزیتونپیهیاهشیامن رد ویک رتکد یداع شور

 رد ار یراکمه هیحور هک دشیم نئمطم هکنآ زا سپ ویک رتکد

 هب و هتفر نابلطواد فی در یولج هب «تسا هدرک داجیا یمزیتونپیه یاههژوس
 مه هب ار میاهتسد فک نم هکنآ ضحم هب» :تفگ یم هژوس نیلوا هب تعرس

 زا و هدز باوخ هب ار ناتدوخ هدش مزیتونپیه درف کی تلاح هب امش «مدز
 رد و دشیم در درف نیا یولج زا میرس یلیخ وا «.دیتفایم ریز هب یلدنص

 هئارا زا سپ و هدش هریخ ًاقیمع وا نامشچ رد و داتسیایم مود رفن لباقم

 رفن هظحل نیا رد .دیبوک یم مه هب ار شیاهتسد فک «یمزیتونپیه ساپ دنچ

 و هلهله جوم رد .داتفایم نیمز رب یلدنص یور زا و هتفر باوح هب ًاروف لوا
 هکنآ ضحم هب» :تفگ یم مود رفن هب « دشيم افرمکح نلاس رب هک یناحیه

 و دینزیم باوخ هب ار ناتدوخ امش «مدرک دنلب هنحص یور زا ار لوا رفن نم
 «. دیتفایم نییاپ هب یلدنص یور زا

 ار وا و تفریم لوا رفن فرط هب تعرس هب ویک رتک د عقوم نیا رد
 زا سپ .داتفایم نیمز یور هب مود رفن ناهگ ان هک درک یم دنلب نیمز یور زا
 دنلب نیمز یور زا ار مود رفن نم هکنآ ضحم هب» :تفگ یم لوا رفن هب نآ
 «. دیتفایم هنحص یور هب هرابود امش «مدرک

 :تفگ یم اهنآ هب باطخ وا «نایجاشامت ناحیه و ادصورس نایم رد
 هب و «؟ دش مامت زیج همه «دیوش تک اس ًافطل .بوخ یلیخ «بوخ یلیخ) ۱

 رفن هلصافالب هک دنک دنلب شیاهاپ یور رب ار وا ات تفریم مود رفن غارس

 ۱ .داتفایم نیمز هب هرابود لوا
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 نایچاشامت یارب همانرب نیا هک دینزب سدح امش تسا نکممریغ

 نازیم ات دیشاب همانرب نیا یرحم ای دهاش دیاب امش .تسا رادهدنخ ردقج

 دایرف یداش طرف زا نارگ اشامت ًاعقاو .دوش نشور امش یارب نآ تیباذح

 «دنزاس رهاظ یرتشیب لمعلاسکع و ناجیه اهنآ ردقره ...دنشک یم

 . دنهدیم ناشن یرتتبثم شنک او ناتیاهاوجن هب امش یاههژوس
 هپ «دوب هدرک رپ ار اضف اههدنخ جوم هک یلاح رد ویک رتکد

 وا اب ار مه هب اهتسد فک ندیبسج نومزآ البق هک تفریم یاهژوس کیدزن

 هب اهتسد فک ندیبسج همانرب هرابود») :تفگ یم وا هب و دوب هداد ماجنا

 رارکت تست نیا رگید راب بیترت نیا هب «.مینک یم ناحتما ار رگیدکی
 و هدش مخ وا . دیدیم کر ادت ار یرگید همانرب ویک رتک د نآ زا دعب .دشیم

 روطنیمه» :تفگ یم وا هب و دنابسجیم نیمز هب ار هزوس تسد فک

 «. دینابسچب نیمز هب ار ناتتسد

 ادج یارب یاهجیتنیب ششوک هب تسد هنادیماان هژوس طیارش نیا رد

 یارب .درک یمن ادیپ یقیفوت هار نیا رد یلو «دنزیم نیمز زا شتسد ندرک
 ندرگ تشپ هب یمارآ هبرض ویک رتک د «دعاسمان تیعضو نیا هب نداد نایاب

 «! دش مامت زیچ همه «بوخ یلیخ» :تفگ یم وا هب دزیم هزوس

 هب هنحص فک زا شتسد درک ادج یارب یلبق ۀژوس هک یلاح رد
 وا یوربور و تفریم یدعب هژوس دزن هب ويک رتک د «دوب لوغشم تیلاعف

 دنک زاب ار شناهد «دناوتیم هک ردقره هک تساوخیم وا زا و تفرگ رارق

 نیا رد .ددنبب ار شناهد دناوتیمن رگید وا ییوگ هک دنک راتفر یروط و

 هنحص یور رب ار یدرف نایجاشامت و دشیم در هژوس یولج زا وا هظحل

 ار نآ دناوتیمن رگید و هدنام زاب الماک شناهد هک دندرک یم هدهاشم

 «دناوتیم هک ردقره هک تساوخیم هژوس زا ویک رتک د عقوم نیا رد .ددنبب

 اب هژوس ناهد نتسب یارب مه وا دوخ .دنک ششوک شناهد نتسب یارب

 . دنامیم هجیتنیب تامحز نیا مامت یلو «درک یم دراو یدایز راشف شتسد
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 رد نارضاح یارب رگید یخرب هب تبسن هک دنتسه تاقافتا زا یخرب

 رد «لاثم یارب . دنناسریم جوا هب ار اهنا هدنخ یادص و دنرترادهدنخ هسلح

 اهر هدیبسح هنحص فک هب هک ار یاهزوس تسد ويک رتکد هظحل نیا

 تسد هک یلاح رد و تفریم فص رخآ ءژوس غارس هب هلصافالب و درک یم

 «تشاذگ یم شاینیب یور رب ار نآ تسش تشگنا و هدرک دنلب ار وا تسار
 ناتینیب هب مکحم ار ناتتشگنا» :درک یم همزمز وا شوگ ریز رد هتسهآ

 ییوگ هک تخادرپیم یتاک رح ماجنا هب هزوس نامز نیا رد «.دینابسحب

 .دنک ادج شاینیب زا ار شدوخ تشگنا هک دنک یم ششوک دراد
 زا ار شتشگنا درک یم یعس هک یطیارش رد ار رخآ روس ویک رتکد

 وا و تفریم لوا ةزوس فرط هب تعرس هب و درک یم اهر دنک ادج شاینیب

 راوید هب ار شیاهتسد زا یکی فک و هدرک تیاده هنحص راوید فرط هب ار
 راوید هب هدیبسح لاح هب ار ناتتسد» :تفگ یم وا هب هتسهآ و دنایسحیم

 «.دیرادهگن

 نانج و هداد خر ناجیه رپ و بلاج تاقافتا ردقنآ نامز نیا ات

 نیمارف هک تشادن یزاین رگید ویک رتک د هک هدش مک اح سلجم رب یناجیه
 تبسن نانجنا اههژوس نامز نیا رد .دنک نایب هتسهآ ار دوخ یاهروتسد ای

 نایرح دننام هک دندادیم ناشن یریذپ نیقلت دوخ زا وا نیمارف یارحا هب

 و دنلب یادص هب یتح اهنآ هب هک ار نیقلت ره یمزیتونپیه لیصا ةمانرب کی
 دننامه ویک رتک د دعب هب نیا زا .دندادیم ماجنا درک یم هئارا - اوجن نودب

 نامرف هژوس هپ دنلب یادص اب و هدرک لمع هنحص رد روزیتونپیه کی
 زاب لکش نیمه هب ناتناهد رگید الاح «دینک زاب ار ناتناهد» هک دادیم

 و رتزاب سکعرب دنک یعس نآ نتسب یارب هک ردقره . . . دنامیم یقاب

 یخوش ناونع هب دیناوتیم هضیرع ندوبن یلاخ یارب هتبلا «.دوشیم رتزاب
 . دینزب هژوس هب مه یکمشچ

 رگید هژوس دزن هب هژوس کی دزن زا بیترت نیا هب ویک رتکد
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 یوربور هنحص رد زاب یاهناهد اب دارفا زا فیدر کی هک ینامز ات تفریم

 اههژوس درف درف کیدزن هب تعرس هب وا دعب .دنریگب رارق نایچاشامت
 یداع تلاح هب نکشب کی ندز اب ار اهنآ همه تبون هب و تفریم
 مامت زیچ همه «بوخ یلیخ» :درک یم مالعا دنلب یادص اب و دنادرگ یمرب

 همزمز مه ار هلمج نیا اهنآ زا کیره شوگ ریز رد لاح نیمه رد «.دش
 نیمز یور هب ار ناتدوخ امش «مدز مه هب ار میاهتسد نم هک ینامز» :دومنیم

 «. دیزادنایب

 بلطواد رطاخ هب اههژوس زا ویک رتک د همانرب ینایاپ تمسق رد
 یورهب و هدرک کر ت ار هنحص هک تساوخیم اهنآ زا و درک یم رکشت ندش
 اب اهنآ هک یلاح رد دعب .دندرگر ب نایجاشامت نایم رد ناشدوخ یلدنص
 «دنتشاد رارق مه زا هلصاف اب هنحص یور رب ای هدمآ نییاپ اههلپ زا هلصاف

 دننام هرابکی اههژوس همه و دنزیم مه هب ار شیاهتسد ناهگ ان ویک رتکد
 .دوب شیامن ناجیه جوا نيا و دنتخیریم نیمز یور هب نازخ گر ب

 «؛دروآیم دوجو هب شیامن نلاس رد همانرب نياهک ییوهایه و ناجیه

 هب دیناوتیم ار همانرب نیا .تسا ناوتان نآ نایب زا ملق و تسین فیصوت لباق

 .دیهدن همادا یلیخ ار نآ هک دینک یعس یلو دینک ارجا توافتم یاهتروص
 اب «تسا طلسم هنحص هب هک دنوش ارجا یدرف طسوت اههمانرب نیا رگا

 ۱ . دنوشیم هجاوم یدایز رایسب تیقفوم
 قیرط زا مزیتونپیه» ناونع اب ویک رتک د شور حرش هب هکنآ زا لبق

 هک منک یم بلج هتکن نیا هب ار امش هجوت «مزادرپب «روز هب اپ هزرابم

 الثم .درک ارجا هفقو نودب و مه رس تشپ ار همانرب هلسلس کی ناوتیم
 طرف زا نلاس هک یتاظحل رد تسرد و الاب شیامزآ مامتا زا سپ ویک رتک د

 یبلطم اههژوس شوگ ریز رد «دزرلیم راکهاش کی ماجنا یداش و ناجیه
 .دزاس هدامآ ی دعب راکهاش یارحا یارب ار اهنآ هلصافالب ات دنک یم همزمز ار
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 روز هب ای هزرابم قیرط زا مزیتونپیه

 زا دیابن زگره هک دیوگ یم مزیتونپیه رد یساسا و یلک لصا کی
 رد مزیتونپیه .درک مزیتونپیه ار یدرف ینطاب لیم فالخرب ای روز قیرط
 رد .تسا رفن ود ةناقاتشم و هناتسود یراکمه ةجیتن و لوصحم لک

 راتفر هک دینک یم دروخرب یدراوم هب تردن هب هنحص مزیتونپیه یاههمانرب
 نيع رد و دنک یمن یراکمه و هدمآ هنحص یور رب هک یدرف هنایوحهزرابم

 تسکش هب ار همانرب لک ات دوریم «تسین مه هنحص کر ت هب رضاح «لاح

 حرش «یدودح ات» ار یشور رارسا یطیارش نینچ اب هلباقم یارب .دناشکب
 و لیم فالحخرب ار یدرف یتح دیناوتیم هنوگچ دهد یم ناشن هک مهدیم
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 لاجنج و نیرتزیگنا ثحب زا یکی شور نیا .دینک مزیتونپیه شاهدارا
 و یحارط ویک رتک د طسوت هک تسا هنحص مزیتونپیه یاهشور نیرتزیگنارب
 .تسا هدش عادبا

 وا رس سأر یور رب هک پچ تسد اب و دیریگب رارق هژوس لباقم رد )
 و هراشا «تسش ناتشگنا نآ زا سپ . دینارب بقع فرط هب ار یو «دیراذگ یم
 رقتسم -مدآب یس لحم یالاب تسرد قلح دوهشم تمسق یور رب ار هناشن
 ؛دنربیم زغم هب ار نوخ هک ییاهگرهاش سمل زا سپ امش .دیزاس
 یمک هطقن نیا رب هک یلاح رد .دینک ادیپ ار هطقن نیا قیقد لحم دیناوتیم

 رد ًالومعم .دیشکب یقیمع سفن هک دیهاوخب هژوس زا «دیروآیم دراو راشف

 سپ ... دوشیم قیمع سفن کی ندیشک هب روبجم دوخ هژوس طیارش نیا

 ۱۰6۷۳ لکش) .دوشیم نیمز شقن هژوس یتدم زا
 رب راشف یتسیاب «دش رادیدپ هژوس رد یجیگ راثآ هکنآ ضحم هب

 رب «دوش وا هجوتم یرطخ هکنآ نودب دیراذگب و دینک فقوتم ار ندرگ
 دوخ زا ای یشوهیب تدم هک اجنآ زا .ددرگ نیمز رب شفن هنحص فک یور

 ۲. دیوش لمع لوغشم وا ندرک رادیب یارب تعرس هب «تسا هاتوک یدوخیب

 «تفرگ یم رارق هدافتسادروم شور نیا هکنآ زا سپ هتشذگ رد

 اب روزیتونپیه هظحل نیا رد و درک یم طوقس نیمز هب یناهگ ان روط هب هژوس

 قنور نایرج هب «.قیمع باوخ کی ...تحار باوخ کی !باوخب» درف
 . دیشخبیم

 نایحاشامت هب ات تفریم هنحص رانک هب روزیتونپیه عقوم نیا رد

 نآ زا سپ .دنشاب هتشاد ار «هدش مزیتونپیه» درف نیا هدهاشم ناکما تصرف

 دناهتسناد کانرطحخ ار شور نیا زا هدافتسا نیفلوم زا یحخرب هک اجنآ زا ١.

 رذحرب نآ ماجنا زا ار امش ًادیکا و هدرک یراددوخ نآ کینکت حرش زا
 «.مجرتم» .دش ءافتکا یتایلک حرش هب امش یهاگآ یارب اهنت میراد یم

 عیرس مزیتونپیه» باتک ٩۷ حفص رد دوجوم سکع حرش و ریوصت هب .۲

 «مجرتم» . دییامرفب هعجارم «ناکدوک مزیتونپیه یاهشور و
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 ندرگ یتشپ تمسق هب ندروآ راشف نمض و هدش مخ تعرس هب روزیئونپیه
 مامت زیچ همه. دیوش دنلب .بوخ یلیخ» :تفگ یم دنلب یادص اب ءوا

 «.دیتسه رایشه و رادیب اللماک رگید الاح... دش

 روس نیا هک مینکیم هدهاشم «همانرب نیا ماجنا زا سپ

 هب هک ار یروتسد ره و دوشيم لیدبت هارهب رس و عیطم یدرف هب شک رس
 دارفا هب هبرجت نیا ًانمض .دهدیم ماجنا یبوخ هب و تعرس هب «دیهدب وا

 یراکمه امش اب تسا رتهب هک دنامهفیم دنتسه هنحص یور رب هک یرگید

 !هنرگ و «دننک

 دراو راشف ریثأت تحت هک تسا نیا شور نیا کیژولویزیف حیضوت

 عایشا کینبرک دیردینا زا ًالماک زغم و هدیسر زغم هب یرتمک نوخ

 یگتفر شوه زا و یجیگ تلاح کی شیادیپ هب عضو نیا .دوشیم
 .مينک یم عنم کینکت نیا زا هدافتسا زا ار امش ًادیکا رگید راب .دماجنایم

 هرظتنمریف مزیتونپیه

 مزیتونپیه رد یزابهدبعش دربراک یعون هب ناوتیم ار اهشور نیا

 هب «تسا لوغشم یرگید راک هب هژوس هک یطیارش رد اریز ؛درک یقلت
 سس 0 ۰ ۰ و ۰ ۵

 .دریگ یم رارق یمزیتونپیه هسلخ کی رد یناهگ ان یتروص

 ای یریذپنیقلت یاهتست زا یکی بقع فرط زا طوقس شیامزآ ییرط زا
٤4 1 rm E دن E 

 هب هزوس رگ .تسا بقع فرط زا طوقس شیامزا «فورعم یریذپ مزیتونپیه
۰ 272 ۳۳ ۳ ۰ 

 وا هب یناهگ ان تروص هب و دنلب داد باوج تست نیا هب تعرس هب و یبوخ
 دراوم زا یرایسب رد !دیباوخب و دیدنبب ار ناتنامشج «دیباوخب» :دییوگب

 ا . iدا ۳
 ورف یقیمع باوخ هب ًاروف هژوس «قوف شیامزآ زا هلصاح یجیگ ریثأت تحت
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۱ 
 .دوریم

 هکنا زا سپ شیامزآ نیا رد" مه هب اهتسد ندش لفف شیامزآ قیرط زا

 هریخ هزوس نامشح رد هک یلاح رد «دندش لفق مه رد هژوس یاهتسد

 مه زا رگید و دناهدش لفق رگیدکی هب امش ناتسد» :دییوگب وا هب «دیاهدش
 ... دناهدییسج رگیدکی هب بسج اب اهنآ هک تسنآ لثم ...دنوشیمن ادح

 زا ار هدش لنق مهرد یاهتسد نیا دیناوتیمن «دیشکب تمحز هک رذفره

 رایسب شور نیا ۲!دیباوخب و دیدنبب ار ناتنامشچ ...دینک ادج رگیدکی

 باوخ کی هب ار هژوس «یریذپمزیتونپیه تست کی زا سپ و هدوب رثزم
 .دنک یم دراو یمزیتونپیه قیمع

 یمزیتونپیه یاههروس لباقم زا هک یتقو دادند درد داجیا شور

 هپ هک یلاح رد و دیوش فقوتم هژوس کی لباقم رد ناهگ ان «دیرذگ یم

 وا هب ًادکوم و دینزب وا هناح هب تسار تسد اب «دیاهدش هریخ وا نامشج

 تشگنا .دنک یم درد شنادند و هدرک مرو هطقن نامه رد شکف هک تک

 رد هکلب دیهدن رارق وا کف ناوختسا یور رب نکاس تروص هب ار دوخ
 ى ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰

 هک دییوگب وا هب ًاررکم «دینزیم وا هئاچ هب یتابرض هفقویب هک یلاح
 تیاکش نادند درد زا و دهجیم اج زا وا یدوز هب .دنک یم درد شنادند

 وا هب و دینک بلج دوخ هب ار وا هجوت تعرس هب عقوم نیا رد .دنک یم
 و دیراذگب مه هب ار ناتنامشج الاح دش مامت درد نادند» :دییوگب

 ار وا باوخ دیاهتفرگ ارف هک ییاهکینکت زا هدافتسا اب نآ زا سپ «.دیباوخب

 عیرس مزیتونپیه» باتک رد ریوصت اب هارمه و رتشیب حرش اب شور نیا ۱
 «مجرتم» .تسا هدمآ «ناکدوک مزیتونپیه و

 .تسا هدمآ هدش دای باتک رد روصم و لصفم تروص هب مه شور نی .۲
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 هک تسا بسانم ییاههژوس یارب رتشیب ندرک مزیتونپیه شور نیا
 تیعقوم رد شور نیا رگا.دناهتساخرب یمزیتونپیه باوخ کی زا یگز ات هب
 یاهشور نیرتعیرس زا یکی «دوش ارجا یبوخ هژوس یور رب و بسانم
 .تسا هتفرگ رارقهدافتسا دروم و فشک لاح هب ات هک تسا یمزیتونپیه



 مهدزون شخب

 یمزیتونپیه یاهشیامن ةدشن شاف رارسا

 دنریگ یم رارق ثحب دروم لصف نیا رد هک ینیوانع هکنآ دوجو اب

 رامشب مزیتونپیه عونتم ثحابم رد اههدیدپ زا یرایسب ناینب و هشير

 رارق ثحب دروم یباتک چیه رد لماک و یفاک روط هب یلو «دنوریم

 امش تراهم و تردق شیازفا بجوم تاکن نیا هب قیقد هجوت .دناهتفرگن

 هلمج زا «اههنیمز هیلک رد ار یناشخرد یاهتیقفوم رما نیا و دوشیم
 .درو |یم لابند هب امش یارب «هنحص مزیتونپیه یاهشیامن

 و اهشیامن رد هک دندقتعم ؛دنزرویم دانع مزیتونپیه اب هک اهنآ

 تلاخد نیقلت دصرد ۱۰ و یزابهدبعش دصرد ۰ هنحص مزیتونپیه تایلمع

 رتشیب «مینک ضوع رگیدکی اب ار دادعا نیا یاج رگا بناجنیا رظن هب .دراد
 و دراد یمیدق دیاقع رد هشير تشادرب نیا .میاهدش کیدزن تقیقح هب

 زا یخرب هنحص یشان یاهروزیتونپیه زا یحرب هک تسا ینامز هب طوبرم

 نایم رد یزاسهنحص قیرط زا ار یمزیتونپیه بوخ و تحار یاههژوس

 هنحص یور هب ار اهنآ بلطواد دارفا ناونع هب دعب و هداد رارق تیعمج
 رد یلو .دندرک یم ارحا اهنآ یور رب ار یمزیتونپیه تایلمع و دندروآیم

 شیامن یاج هب رهام و دنمشناد دیتاسا و هدرک رییغت الماک نایرج ام رصع
 یمزیتونپیه یاههدیدب شیامن راک هب سالک ربارب رد «هنحص رد

 .دنرادن اهراک نیا هب یزاین .کینکت و یروثت رب طلست اب و دنزادرپیم

 زا یخرب ادتبا رد دیدرک هدهاشم ویک رتک د یاهشیامن رد هک روطنامه

 و هدش قفاوت تروص هب و هنحص روژیتونپیه میقتسم هراشا اب اهراک

 هک دوبن مولعم ًاعقاو یتدم زا سپ یلو «تفرگ یم تروص لیصاریغ
 رد یتح .دنهدیم ماجنا مزیتونپیه ای هدارا ریثأت تحت ار تاروتسد اههژوس
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 یاهرداک نایوجشناد یارب کشزپ کی هک یطیارش رد و سرد سالک

 یاهراک زیگناتریح ییاریگ و تیباذج «دزادرپیم سرد هئارا هب یکشزپ
 داتسا مه طیارش نیا رد نیاربانب .درادن یتریاغم یشزومآ فادها اب یشیامن

 یارب و رتباذج «تسا نکمم هک ردقره وا سالک ات دشوکب دیاب

 ۳ دنک هولح رتدنسپلد نایوحشناد

 راظتنا تلاح-

 بلطواد دارفا هک تسا هنحص مزیتونپیه رارسا نیرتمهم زا یکی نیا

 ظاحل زا .دنوش مزیتونپیه امش طسوت هک دنراد راظتنا هنحص یور رب

 .دنریگ یم تروص هک تسا ییاهدنور هیلک ساسا و هیاپ نیا یژولویزیف

 و رظتنم هسلخ شیادیپ یارب و دنک ادیپ رواب عوضوم نیا هب هژوس رگا
 .تسا هدش مامت راک دصرد داتفه «کینکت عورش زا لبق یتح«دشاب قاتشم

 دیاب «دینک یم هک یتکرح ره و دیهدیم ماجنا امش هک یراک ره نیارباتب
 مزیتونپیه کی ًارهاظ .دنک تیوقت و دیدشت هژوس رد ار راظتنا تلاح نیا

 یاهزور زا هژوس عقاو رد اما «دشکن لوط هب رتشیب هقیقد دنچ تسا نکمم
 رس هب راظتنا رد و تسا نآ ریثأت تحت و هدینش یبلاطم نآ هرابرد لبق

 نیمه و دیازفایم وا قایتشا تدش رب زین امش یتامدقم ینارنخس .دربیم
 هب وا یتقو .دزاسیم لیدبت بوخ رایسب هزوس کی هب ار وا دیدش قایتشا
 رد هک دنوشیم مهارف زین یرگید دعاسم طارش دوشیم توعد هنحص یور

 قایتشا و راظتنا نازیم اهنیا ةمه .دوشیم هراشا اهنآ زا یخرب هب لصف نیا
 رایتخا رد هک یتاناکما و لماوع اب زین روزیتونپیه . دنهدیم شیازفا ار هروس
 نیا زا بیترت نیا هب و «دشوکب راظتنا تلاح نیا تیوقت رد دناوتیم دراد
 .دنک یرادربهرهب دعاسم و بسانم تیعفوم
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 هنحص طیارش.۲

 یاهروزیتونپیه هک تسا مهم و شزرارپ رایسب تازایتما زا یکی نیا

 تدش و تعرس هنحص یور رب روضح اریز «دنریگ یم هرهب نآ زا هنحص

 ناسون «یقیسوم «اهغارچ راونا .دنک یم تیوقت ار دارفا یریذپ مزیتونپیه
 هب ًادیدش هک دنتسه یطیارش و لماوع زا ...و هنحص یناور راشف هاههدرپ

 هوبنا هناقاتشم هجوت رگید یوس زا .دننک یم کمک هنحص روزیتونپیه
 .دنک یم تیوقت و دیدشت ندش مزیتونپیه یارب ار هژوس راظتنا نایجاشامت

 رگید یاهتیعضو زا رتتحار و رتهداس یلیخ مزیتونپیه «هنحص یور رد
 رتشیب تعرس اب مزیتونپیه «هنحص طیارش» ریثأت تحت .دنک یم ادیب ققحت

 هسیاقم لباق رگید تیعقوم اب هک دنک یم ادیپ ققحت یرتدایز تیقفوم اب و
۳ e 

 یروحم تاکن.۳

 یرتشیب تیمها زا هک دنراد دوحو یتاکن هنحص روزیتونپیه یارب

 یراک هکنآ یارب «میاهداد بقل «یروحم تاکن» اهنآ هب هک دنرادروخرب

 .دیوش لیاق یرتشیب تیمها نآ یارب دیاب «دنک هولج هوکشرپ و مهم

 :فده نیا هب ندیسر یارب

 .دینک دومناو یمهم رایسب عوضوم ار مزیتونپیه دینک یعس *
 یملع تیصخش امش هک دننک ساسحا نایجاشامت دینک یعس *

 . دیهدیم ماجنا یبوح هب ار دوخ یاهراک و دیتسه یمهم

 یمزیتونپیه هسلح رد نتفرگ رارق هک دننک ساسحا دیاب اههژوس ٭

 .تسا یمهم رایسب نومضم و عوضوم

 دنک یم یعس یملع روزیتونپیه کی «قوف فادها هب ندیسر یارب
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 هک یلاح رد «دریگب هرهب دوخ یاهراک رد ملع تیبذاج و ینشاج زا هک

 یاهراک زا یرس کی اب دندرک یم یعس یماع یاهروزیتونپیه هتشذگ رد

 .دننک مرگر س ًافرص ار نایچاشامت «هرخسم و رادهدنخ

 هک دننک لوبق بلق هت زا ار بلطم نیا امش یاههژوس دینک یعس

 .تسا یزغم یاهتیلاعف زا زیگناباجعا و یلاعتم رایسب تلاح کی مزیتونپیه
 رد نتفرگ رارق هک دننک لوبق مدرم هک دیربب راک هب ار دوخ ششوک تیاهن

 مدرم زا یهورگ رواب و تسا ینهذ تیلباق و تردق یعون یمزیتونپیه هسلخ
 .دراد یدایز هلصاف تیعقاو و تقیقح اب «دنراگنایم فعض یعون ار نآ هک

 هلمج زا روزیتونپیه هب هجیتن رد «دننک ادیپ داقتعا نیماضم نياهب مدرم رگا

 قفوم یشیامن مزیتونپیه یاهراک رد هکنيا یارب .دنهديم تیمها - امش
 کی ناونع هب امش طلست و هعماج رد مزیتونپیه دینک یمس «دیوش

 .دریگب رارق یناگمه لوبق دروم روزیتونپیه

 دینکن هلباقم و هزرابم زگره.۵

 دینک تقد هشیمه «دیزادرپیم همانرب یارجا هب هک یتدم مامت رد

 و هزرابم کی هب ار هنحص نایحاشامت و یمزیتونپیه یاههژوس دیابن هک

 دننک روصت نارگید هک دینکن ششوک زگره .دینک توعد ییورایور
 و فیعض یدرف یمزیتونپیه هزوس و ییاروام یاهتردق یاراد روزیتونپیه

 یاههمانرب زا دیاب امش .دینک ادیپ هبلغ وا رب دیاب امش و تسا ریذپمیلست

 نایرج رد .دینک هدافتسا دیاقع نیا طسب و شرتسگ تهج رد دوخ یشزومآ

 و هیحور هباشم هشیمه دياب امش راتفر .دیشاب رقوم و نیتم رایسب «شزوما
 .دزومآیم دوخ نادرگ اش هب ار یتراهم هک دشاب یداتسا راتفر
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 هزوس تیلوئسم۶

 هنحص یور هب هک یبلطواد هورگ شود هب ار همانرب یاهتیلوئسم مامت

 یفرعم همانرب نیا رد تیقفوم لماع و لوئسم ار اهنآ و دیراذگب دناهدمآ

 دادعتسا یعون ندش مزیتونپیه هک دینک وگز اب ار تقیقح نیا هناقداص .دینک

 .تسا هژوس یناور یاهتردق ورگ رد نآ تیقفوم مامت هک تسا تیلباق و
 یعس .دراد هدهع هب ار یربهر و تیاده شقت اهنت نایم نیا رد روزیتونپیه

 شقن .دنریگب هدهع هب ار همانرب نیا جیاتن تیلوئسم اههژوس دینک

 مزینونپیه و یهورگ مزیتونپیه یاههمانرب رد یناسنا لماع و روزیتونپیه

 نیا رک ذت نمض نیاربانب «تسا دارفا خر هب خر رارقتسا رد ًاتدمع یشیامن

 زگره و دیشابن نارگن اههمانرب نیا جیاتن ۀرابرد دوخ «اههزوس هب هتکن

 ناشن دوخ زا تسکش ساسحا و دیدرت «سرت زا ار یرئا نیرتکحوک

 رطاخ هب ار هژوس دیدش وربور تیقفوم اب ینومزآ رد رگا .دیهدن

 «دش هحاوم تسکش اب یشیامزآ رگاو دینک نیسحت دراد هک ییاهدادعتسا

 ای دیزادرپب رگید شیامزآ ماجنا هب و دیرذگب نآ زا تیمها و هجوت نودب
 هجوت مهم رایسب هتکن نیا هب .دینک رارکت ار هدروخ تسکش شیامزآ نامه

 مه نایجاشامت «دینکن یقلت تیمهااب ار یعوضوم امش رگ ا هک دیشاب هتشاد

 .دننک یمن یقلت مهم ارنآ

 رکشت و مارتح ۷

 لامتحا نیا هشیمه «یمزیتونپیه یاههدیدپ شیامن یاهنلاس رد

 یاهراک و رکشت امش زا دتمم یاهندز فک اب نایحاشامت هک دراد دوحو

ه امش دراوم نیا مامت رد .دننک نیسحت ار امش
 باوج اهنآ هب هناعضاخ م

سا نایچاشامت هب ندرک میظعت نآ موسرم لکش هک دیهد
 هب زگ ره . .ت
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 .دیراد قیوشت راظتنا نانآ زا هک دوش روصت ادابم ات دینکن میظعت نایجاشامت
 یدعب نومزآ نداد ماجنا یارب تعرس هب تستره ماجنا زا سپ دینک یعس

 امش یلاوتم و دتمم یاهندز فک اب نایچاشامت هکنیا زا زگر ه .دینک مادقا
 یدایز تهابش یمزیتونپیه یاهشیامن .دیوشن درسلد دننک یمن قیوشت ار
 . دنراد هنارحاس لامعا هب

 هچره ات دیربیم راک هب ار دوخ هجوت تیاهن امش هک روطنامه
 نانچ مه اهنآ «دینک بلج دوخ یاهراک هب ار نایچاشامت هجوت رتشیب
 ناوت ای تردق رگید ًالامتحا هک دنوشیم امش یاهراک بوذجم و روحسم

 هوبنآ اب همانرب نایاپ رد رتشیب اهنآ هحوت و هقالع . دنرادن ار ندرک قیوشت

 .دننک یم امش زاهک دوشیم مولعم یتالاوس

 صخشم ةمانرب کی نتشاد تیمه.۸

 همانرب لبق زا دیاب روزیتونپیه «هنارحاس یاههمانرب دننامه

 همانرب کی نیاربانب .دیامن لمع نآ ساسارب تسرد و هتشاد یصخشم

 ار جیاتن نیرتهب تاسلج مامت رد ًالوا هک دینک میظنت ناتدوخ یارب یراک
 و بذج ار هسلج رد رضاح نایجاشامت تروص نیرتهب هب ًایناث و هتشاد

 رب الماک ات دینک نیرمت هدش نییعت لبق زاهمانرب نیا یور رب .دنک مرگرس

 هسلج ره رد سلجم یاوه و لاح اب بسانتم دنجره .دیوش طلسم نآ
 نانچ لک رد یلو «دیروآ دیدپ نآ رد یراکتبا و بسانم تارییغت دیناوتیم
 کیتاموتا راک کی هب ییوگ هک دینک تیعبت هدش نییعت شیپ زا همانرب زا
 رد «دیشاب هتشادن نودم و صخشم همانرب کی امش رگا .دینزیم تسد

 یارب بلطواد دارفا بارطضا و قایتشا «نایجاشامت قیوشت و نیسحت نایم

 ...و یقیسوم و رون ریثأت «هنحص ناحیه «ررکم یاهاضاقت «ندش مزیتونپیه

 زا دعب و دیهدب تسد زا ار دوخ دامتعا و طلست راک طسو رد تسا نکمم



 .دیهد ماجنا دیاب یراک هچ دینادن نآ

 سنج و نس ظاحل زا بلطواد هورگ ٩.

 هنحص یور رب یمزیتونپیه یاهشیامن یارب هک ییاهیلدنص دادعت

 رتشیب ددع جنپ و تسيب زا و رتمک ددع هدزاود زا دیابن زگر ه «دیراذگیم
 یور رب دارفا توعد عقوم رد .تسا لاهدیا ددع تسيب دودح رد . دنشاب

 هس و تسيب دودح زا رتالاب دارفآ هن و دنیايب اههحب هن دینک یعس هنحص

 یرتمک یریذپ مزیتونپیه دادعتسا اههجب هک تسین نآ یانعم هب نیا .لاس

 ییاههژوس اهنآ «ناک دوک رکفت تردق تیاده اب سکعرب هکلب «دنراد

 هب رتهب و هدش مزیتونپیه رتدوز ور نیمه زا و ؛دنتسه زاتمم و یلاع رایسب

 دارفا یضعب تسا نکمم رما نیا و «دنیوگ یم خساپ یمزیتونپیه تانیقلت
 دنزادرپب رخسمت هب یخرب هک دوش بجوم ای دنک تحاران ار رتگرزب

 یئاسک تیرثکا .دینکن دراو بلطواد هورگ رد ار ناک دوک زگر ه نیاربانب
 رخآ یاهلاس نینس رد دیاب «دیرب ذبیم بلطواد هورگ ناونع هب امش هک ار

 یمک راک یادتبا رد اهمناخرتخد « دنشاب هاگشناد نایوحشناد و ناتسریبد

 تداع هنحص طیارش هب هکنآ زا سپ یلو «دنهدیم ناشن دیدرت دوخ را

 نیرتهب .دنوشیم بوسحم یریظنیب یمزیتونپیه یاههژوس «دننکب
 ود دودح رد هک دوشیم لصاح یطیارش رد «بلطواد هورگ یارب بیک ت

 هورگ ناونع هب هک ار یناسک .دنشاب رتخد یدعب ثلث و رسپ اهنآ ثلث
 مامت اهنآ دیراذگب هکلب «دینزن سپاو دنیآیم هنحص یور هب بلطواد
 ادیپ نتسشن یارب یلدنص هک ییاهنآ .دننک لاغشا ار یلاخ یاهیلدنص

 دیراذگب .دنتسیاب «دناهتسشن هک ییاهنآ رانک رد دنناوتیم «دننک یمن

 ای محازم هک ار یدارفا ات دشاب یاهناهب امش یارب تیعمج مکارت دوجو
 . دیزاس جراخ هنحص زا یهجوم تروص هب دنتسه بسانمان
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 دیناوتیم بسانم نامز کی رد هداس تروص هب امش طیارش نیا رد

 سناش همه هب نیاربانب .دینک فذح ار دارفا زا یخرب هنحص یغولش لیلد هب

 دوخ یارب «دنراد یرتهب زکر مت تردق هک ار ییاهنآ و دیهدیمن یواسم
 یاهتست زا یرس کی هب دیناوتیم الثم نامز نیا رد .دیرادیم هگن
 جراخ هنحص زا «دنتسه بسانمان هک ار ییاهنآ و دیزادرپب یریذپ مزیتونپیه

 لوبق بلطواد بسانم یاههزوس زا دوخ یاهیلدنص تیفرظ هزادنا هب و هدرک
 .دینک

 بلطواد هورگ ةرابرد تواضق ۱ ۰

 ییاناوت نیا امش هب نامز رذگ رد هک تسا یراگ زومآ نیرتهب هبرجت

 یناسک هب امش .دینک شنیزگ ار بوخ یاههژوس دیناوتب هک دهدیم ار
 یور ار اهرتخد رگا .دنراد یمارآ راتفر و تلاح هک دینک هجوت رتشیب

 رگ ا یلو «دنزادرپیم یزابهرخسم و هدنخ هب «دیناشنب مه رانک یاهیلدنص
 و هدوب رتتکاس «دیهد رارق اهرسپ نیب رد هدنک ارپ تروص هب ار اهنآ

 امش هک ییاههروس نیرتدب .دنهدیم ناشن دوخ زا یرتشیب ییونش فرح

 یراتفر اب هک دنتسه یناسک «دیوش تحار اهنآ رش زا رتدوز هچره دیاب

 رخ یاب نی ما رب سیو ارت نا
 مزیتونپیه ار ام دناوتیمن سک چیه»:دننک تباث هک دناهدم آ هنحص یور هب

 سکعرب دارفا نیا .«!نک مزیتونپیه ارم ییوگ یم تسار رگا» ای «!دنک

 نیمز یور یداع تروص هب ار ناشیاهاپ هک رتریذپ مزیتونپیه یاههزوس
 ود تروص هب هک یدارفا .دنزادنایم مه یور ار ناشیاهاپ ارثک ا«دنراذگ یم

 «دننک یم تبحص رگیدکی اب رارصا اب و .دنیآیم هنحص یور هب ودب

 لکلا یوب ناشناهد زا ای دنشک یم راگیس «دنوجیم سمادآ هک ییاینآ

 دیاب امش . دنوشیم فذح هنحص یور زا یاهنابدؤم تروص هب دیاب «دیآیم
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 تسا نکمم دراوم زا یخرب رد .دندنخیم هتسویپ هک دیشاب یدارفا بظاوم

 دنناوتیم یهاگ یلو «دنشاب هتشادن یصاخ روظنم و دصق ندیدنخ زا اهنآ
 دب و بوخ یاههژوس فذح و باختنا .دنشاب زاسهلأسم رایسب امش یارب

 نآ یتسیاب بوخ هنحص روزیتونپیه کی هک تسا ییاهتراهم نیلوا زا یکی
 م

 .دریگب دای ار

 نایچاشامت نیب رد هدش یفخم بوخ یاههژوس زاهدافتسا ۱

 ناتسود دوجو زا دودحم تروص هب هنحص نردم مزیتونپیه رد زونه

 .دوشیم هدافتسا دنشاب هدش ناهنپ تیعمح نیب رد هک بوخ یاههژوس و

 رب نتفر یارب بلطواد هورگ زا روزیتونپیه هک یتاظحل رد هک بیترت نیدب
 تروص یدنک و دیدرت اب نابلطواد نتفر «دنک یم توعد هنحص یور
 هب و دنوش دنلب ناتسود زا رقن ود یکی طیارش نیا رد رگا یلو «دریگ یم
 زا هشیمه دینک یعس.دننک یم یسأت اهنآ هب مه نارگید «دنورب هنحص یوس

 یاهشیامن یارجا دنور عیرست یارب یمزیتونیه بوخ یاههژوس

 هورگ نیب رد بوخ هژوس ود یتح امش رگا .دینکب هدافتسا یمزیتونپیه

 اب تروص نیا رد «دیشاب هتشاد هدش نیمصضت هریخد تروص هب بلطواد

 رد .دیشاب هتشاد نانیمطا دوخ تیقفوم هب دیناوتیم یرتشیب یلیخ دامتعا

 نایامن ردقنآ هنحص یور رب روضح یارب نایچاشامت ریخأت دراوم زا یخرب

 هب .دوش هجاوم لزلزت ای ریخأت اب همانرب هک دوریم لامتحا نیا هک تسا

 هب هک یدرف نیلوا اب راضح زا یخرب یزابهرخسم و هزمیب یاهیخوش تردن

 ندش بلطواد زا ار نارگید ؛دوریم هنحص فرط هب بلطواد تروص

 یاههژوس راوتسا یاهماگ و ممصم هفایق «طیارش نیا رد .دنک یم نامیشپ

 هنحص رد روضح هب ار نارگید دناهدش یفخم نایحاشامت نیب رد هک یبوخ

 .دنک یم قیوشت
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 «دیشاب هدرک باختنا دوخ همانرب یارب یبوخ نارایتسد امش رگا

 زا سپ و باعتتنا البق ار بوخ یاههژوس یفاک دادعت هب دنناوتیم اهنآ

 .دنهد اج نایچاشامت نیب رد مزال یاهشزومآ

 یهورگ مزیتونپیه زا یرارسا.۲

 ؛دریگ یم تروص تیقفوم و تلوهس اب ًالومعم یهورگ مزیتوپنیه
 ناونع هب .دنراد ندش مزیتونپیه یارب یدایز قایتشا دارفا همه ای رثک ا اریز

 مه اب ار هورگ کی یاضعا امش رگا هک دیشاب هتشاد رظن رد لصا کی
 نامه هک تسا نآ زا رتشیب یلیخ تیقفوم تبسن و تعرس «دینک مزیتونپیه
 طیارش نیا رد هک دی ایم رظن هب .دینک مزیتونپیه یدارفنا تروص هب ار دارفا

 تسا نآ لثم و دیآیم دوجو هب یلدمه و یراکمه هیحور یعون هورگ رد
 مزیتونپیه رد .دراد راک ورس یدحاو درف اب روزیتونپیه تیاهن رد هک

 رارق یطیارش هچ رد دارفا دعب تاظحل رد هک دینادب دیاب امش یهورگ
 .دیهد هئارا اهنآ هب نیقلت تروص هب ار تلاح نامه امش نیاربانب «دنریگ یم

 دوخ تالمج .دریگب تروص اسر و نشور یتالمج بلاق رد دیاب نیقلت نیا

 .دشاب ری ذپ ناکما اههژوس یارب اهنآمسجت هک دینک نایب یتروص هب ار

 ار ییون شور هکنآ زا شیپ دیناوتیم نانیمطا و هبرجت بسک یارب

 .دینک هبرحت یدحاو درف یور رب ار نآ البق «دینک لامعا یهورگ یور رب

 دیناوتیم تروص نیا رد « دیوگب باوج امش تانیقلت هب یبوخ هب هژوس رگا
 .دهدیم باوج امش نتم هب یبوخ هب مه هورگ هک دیشاب نئمطم

 اههمانرب هدنورشیپ و یحیردت هئارا.۳

 زا یتسرهف هک تسا هدنشورف کی عقاو رد هنحص روزیتونپیه کی
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 هتکن نیا هجرگا .دشورفیم ای دنک یم هضرع نایجاشامت هب ار اههمانرب
 رد امش .تسا تقیقح کی یایوگ اقا هدش نایب تروص نیا هب رتمک

 دیورب شیپ یجیردت و ماگ هب ماگ نانچنآ دیاب « دیهدیم هئارا هک یاهمانرب

 تمسق لوبق یارب یرتشیب قایتشا اههژوس «همانرب شخب ره یارحا اب هک

 دیاب امش همانرب فلتخم یاهتمسق بیترت نیا هب .دنهدب ناشن همانرب یدعب
 یارب .تسا هدش هدیشک همانرب لوط مامت رد هک دنهدب لیکشت ریحنز کی

 و هیهت یبوخ هب البق امش یراک همانرب دیاب اهنت هن .فده نیا هب ندیسر

 یدعب تمسق زاینشیپ و همدقم تکرح ره دیاب هکلب «دشاب هدش نیودت
 ار ناسآ و هداس یاهراک همانرب یادتبا رد دیاب رگید یوس زا .دشاب

 یارب .دیسرب رتهدیچیپ و رتتخس یاهراک هب نامز رذگ رد و دیناجنگب

 و تقد اب البق «دینک ادیب قیفوت هنحص مزیتونپیه یاههمانرب رد هکنآ

 .دینک بترم و نیودت «هیهت ار دوخ یراک همانرب ناوارف یشوهزیت

 هنحص مزینونپیه ناوارف شنت ۴

 و شتت اب دنوریم هنحص یور رب فلتخم لیالد هب هک یدارفا هیلک

 نآ قیداصم و دهاوش نیرتزراب زا یکی هک - دنوشیم وربور بارطضا
 رد تک رش یارب هک یناسک رد تلاح نیا .تسا نابز تنکل شیادیپ

 رتشیب و رتدیدش « دنوشیم رهاظ ناکم نیا رد هنحص مزیتونپیه یاههمانرب

 دیاب اهشیامن نیا نارایتسد و ناریدم «هنحص روزیتونپیه دوجو نیا اب .تسا
 یرتشیب هوکش و تهبا زا اههمانرب نیا ات دیربب راکب ار دوخ ششوک تیاهن

 .دنشاب رادروخرب

 و تیوقت «تسا نکمم هک یتروص ره هب دیاب ناجیه و شنت نیا
 «دیآ لمع هب تسرامم و ششوک رتشیب اتسار نیا رد ردقره .دوش دیدشت
 .دوشیم رتشیب همانرب تیباذج و تیقفوم



 ۳۶۷ / ...ددشن شاف رارسا

 تانیقلت حوضو و رارکت تیمها.۵

 ار تانیقلت دناوتب رتهب زونپیه طیارش رد ناسنا نهذ هکنيا یارب

 رارکت .دنوش نایب یمارا و حوضو هب دیاب بلاطم نیا دنک کرد و بذج

 رجنم بلاطم رتلماک و رتهب کرد هب رگید یشزومآ دنور ره دننام نیقلت
 هژوس هب هک ار نیقلت ره هک دیریذپب نوناق و لصا کی تروص هب .دوشیم
 زا .دنک کرد رتهب ار نآ هژوس ات دینک رارکت رابود لقادح «دیهدیم هئارا

 باطح اب و حوضو و یگ داس «ینشور هب هک دینک یعس هشیمه رگید یوس

 .دیراد نایب ار دوخ بلاطم اههزوس ای هژوس هب میقتسم

 نامز کی رد نیقلت کی ۶

 هب نقلت هئارا نامز رد هک دیشاب هتشاد دای هب ار هتکن نیا هشیمه

 هب هکنآ زا سپ و دییوگب اهنآ هب ار بلطم ای رکف کی هشيمه «اههژوس
 کاپ اهنآ نهذ زا ار نیقلت نآ عوضوم «دنداد باوج نومضم نآ هب یبوخ

 تیتفوم رد اهنت هن هتکن نیا .دیزادرپب یدعب عوضوم نایب هب دعب و دینک
 هکلب «دنوریم باوخ هب رتهب اههزوس و تسا روم اههمانرب یارحا رد امش

 .دراد ریثأت مه اههژوس یناور تمالس ظفح رد

 دیشاب هتشادن دح زا شیب تاراظتنا.۷

 هب تبسن وا هکنآ یارب «شیوخ هوس هب تانیقلت هئارا نامز رد

 هک دییامرفب تقد دهد ناشن بسانم لمعلاسکع هدش هضرع بلاطم

 تقد هرگید نایب هب .دشابن رود وا گنهرف و تعیبط زا دایز نیقلت نومضم

 وا تیفرظ دح رد «دییوگ یم درف ره هب امش هک یبلاطم و نومضم دینک



 رتقفوم رایسب دوخ راک رد «دییامرفب هجوت نیناوق نیا هب امش رگا .دشاب
 و رتهب یلیخ ار یمژیتونپیه یاههدیدپ تسناوت دیهاوخ و دوب دیهاوخ

 .دیروآرد شیامن هب رتشیب هوکشاب

 مزیتونپیه رد هک یلوصا نیرتهنامرحم زا یکی هب ملیام اجنیا رد

 زا رتەديجيپ یاههدیدپ یارب .منک هراشا دریگ یم رارق هدافتسا دروم هنحص

 .دنراد یرتشیب یری ذپ مزیتونپیه تردق هک دینک هدافتسا ییاههژوس

 دوخ هژوس نیرتهب زا تیمهااب رایسب ای ییاهن یاهنومزآ یارب
 تردق اب بسانتم بلطواد هورگ یاضعا دییامرفب روصت .دینک هدافتسا

 یعس نیاربانب . دئراد یتوافتم 4( دیرح یاهتردق» دوح یریذپمزینونپیه

 هتشاد ار نآ دیرخ تردق هک دینک هضرع ار ییالاک اهنآ زا کی ره هب دینک
 . دشاب

 هنحص مزیتونپیه تایلمع رد هسلخ قمع ۹

 هک یاهسلخ قمع .تسا تواقتم فلتخم یاههژوس رد هسلخ قمع

 و رتشیب یلیخ «دیآیم دیدپ کیسالک یاهشور اب و سرد یاهسالک رد
 قیرط زا و هنحص مزیتونپیه یاههمانرب رد هک تسا یاهسلخ زا رتقیمع

 عوضوم کی هتکن نیا رد .دوشیم لصاح مزیتونپیه عیرس یاهشور دربراک
 هب رداق هژوس «هسلخ زا قمع ره رد هک تسا نیا نآ و تسا هتفهن مهم رایسب

 .دوب طایتحایب صوصح نیا رد دیابن نیاربانب .تسا یصاخ یاهراک ماجنا

 و نیرتتحار هک دیشاب هتشاد رظن رد یلک نوناق کی ناونع هب
 تیلباق زا هک دیشاب هتشاد راظتنا ییاههژوس زا مه ار اههدیدپ نی ورت ناسآ



 ۳4۹ / ...هدشن شاف رارسا

 دنئام اههدیدپ زا یخرب «نایحاشامت رظنهطقن زا .دیتسه نتمطم اهنآ

 هسلخ هب طوبرم یاهنومزآ هک دنراد ییاریگ و تیباذج ردقنامه یسپلاتاک
 اههژوس هسلخ ندش قیمع زا هک ینامز ات نیاربانب .دنراد قیمع رایسب

 . دیزادرپن قیمع هسلخ هب طوبرم یاهنومزآ ماجنا هب «دیاهدشن نئمطم

 هسلخ تلاح رد اههزوس نتشادهگن.۲ ۰

 و شنت هب هجوت اب و هنحص طیارُش رد هک یعیرس مزیتونیه تالاح

 و یحطس یدایز دودح ات دنوشیم رارقرب نآ رب مکاح ای دوجوم راشف

 ششوک هدمآ دیدپ هسلخ رارقتسا و رارمتسا یارب رگا «دنتسه هدننکش
 هکنآ یارب .دنوشیم رادیب باوخ زا دوخ هب دوخ روط هب اههژوس «دینکن
 رمتسم تروص هب دیاب «دیرادهگن یمزیتونپیه طیارش رد ار اههژوس دیئاوتب

 یزاین اهنآ هب یتدم یارب رگا .دیهد رارق یمزیتونپیه تانیقلت تحت ار اهنآ
 . دینک رادیب ار اهنآتسا رتهب «دننامب باوخ تلاح رد هکنآ یاح هب «دیرادن

 لصاوف رد « دنتسه هسلخ تلاح رد هنحص یور رب هزوس دنج هک یتروص رد

 ار امش دناوتيمن زیچ چیه» : دیهد هئارا عون نیا زا یتانیقلت اهنآ هب مک ینامز

 ورف یرتقیمع و قیمع باوخ هب هظحل هب هظحل امش . .. دنک رادیب باوخ زا
 ...دوشیم رتقیمع و قیمع امش هسلخ «دیشکب هک یسفن ره... دیور یم

 نیا «.دنک رادیب باوخ زا ار امش دناوتیمن نم زجب یرگید سکچیه

 دوخ هب دوخ روط هب رتمک یمزینونپیه یاههژوس ات دنوشیم ثعاب تانیقلت
 .دنوش رادیب باوخ زا

 زونپیههب رهاظت ۱

 یور رد هلمج زا یمزیتونپیه یاههژوس زا یاهظحالم لباق دادعت



 مزینونپیه فراعملا ةریاد/ ۳۵۰

 هک یلاح رد «دناهدش مزیتونپیه ییوگ هک دننک یم راتفر یتروص هب هنحص

 هبنج هشيمه نایرج نیا .دناهتفرگن رارق یمزیتونپیه ةسلخ رد الماک
 زا هک تسا هژوس ینهذ تلاح نیا هدییاز آرثکا هکلب «درادن بلقت ای هناهاگ آ

 هارمه تیقفوم اب شیامن نایرح و هتشاد یراکمه دراد لیامت بلق میمص

 و ناکما مه یتلصخ و یعیبط تروص هب دارفا نیا .دوحو نیا اب .دوش

 ششوک تیاهن یلو «دنرادن ار یمزیتونپیه یاههسلخ هب ندیسر دادعتسا

 یساسح رایسب عوضوم نیا.دننک رهاظت راکنیا هب ات دنربیم راک هب ار دوخ

 .دنک دروخرب نآ اب هنارایشه تروص هب دیاب روزیتونپیه هک تسا

 ار مزیتونپیه یعقاو و لیصا یاههروس «یشوهزین اب دیاب هنحص روزیئونپیه
 دراد دصق هک یعقاوم رد و دهد صیخشت یقیقحریغ و رهاظتم یاههروس را

 یاههزوس اب ار راک نیا «دنک ارجا ار یمزیتونپیه یاههدیدپ زا یخرب
 ةقباس و زاب یرکف «قیقد یمشچ هب زاین راک نیا یارب .دهد ماجنا یعقاو

 هنحص رورینونپیه یارب مه نادنج عضو نیا تقیقح رد .تسا ناوارف راک
 هم

 دارفا هوبنا هرمز رد زین ناسک هنوگ نیا اریز «تسین هدننک تحاران ای راوگ ان
 زاسهلاسم ای ک انرطح دراوم رثک ارد و دنی ایم باسح هب هتفر مزیتونپیه هب

 یدارابلقت ای ندز لوگ ۲

 هب اههژوس زا یخرب هناهاگ آریغ رهاظت زا یعون اب لبق هحفص رد
 تیقفوم و امش اب یراکمه اهنآ فده هک میدرک هراشا ندش مزیتونپیه

 رهاظت دصق و تین اب هک دوشیم تبحص یناسک زا احنیا رد .تسا همانرب

 اب ار همانرب هکنیا ای دنراذگب امش رس هب رس ات دننک یم ندش مزیتونپیه هب

 نیا دش هتفگ رتشیپ هک یدروم رد .دنناشکب یزیروربآ هب ای و تسکش

 نیا نامز رذگرد و دنریگ یم رارق هسلخ همین تلاحو طیارش رد دارفا



 ۳۵۱ / ...هدشن شاف رارسا

 دراو مه یقیمع یمزیتونپیه هسلخ هب اهنآ رتشیب هک دراد دوجو لامتحا
 !دنتسه نیرف آهلأسم و کانرطح ًاعقاو مود هورگ یلو .دنوش

 اهنا اریز «دیشاب دارفا نیا لابند هب زاب ینامشچ اب دیاب امش
 رد دارفا نیا .دنناسرب نایز و ررض امش همانرب هب هک دنراد دصق و دنناوتیم

 هکنیمه یلو دندنبیم ار دوخ نامشچ «دینک یم هاگن اهنآ هب امش هک ینامز
 ار ناشنامشج « دیخرچ نایجاشامت فرط هب ًالثم یرگید تمس هب امش هاگن
 هکنآ زا شیپ و دنزادرپیم یزاب هرخسم و یزاب کقلد هب و دنیاشگ یم
 نودب هک نامز ره .دننزیم باوخ هب ار دوخ «دیدرگر ب اهنآ تمس هب امش
 هب دندنخیم دنراد هدش مزیتونپیه دارفا هک دیدرک هدهاشم یحضاو تلع

 امش رس هب رس دراد هک دیدرگب یدرف لابند هب و دیپ آرد شاب هدامآ تلاح

 ار محازم درف نیا ات دینک یعس رتدوز هچره عقوم نیا رد .دراذگ یم

 «درک تمواقم وا رگا .دینک جراخ شیامن هنحص زا ار وا و هدرک ییاسانش
 کمک اب ای ناتدوخ هدش هک مه یرابجا و هنابدژمریغ تروص هب یتح

 نیا هب نایچاشامت دیشاب نئمطم .دیهد ماجنا ار راک نیا یماظتنا نارومأم

 یارب .دنرگنیم دییأت و نیسحت مشچ اب محازم درف درط یارب امش لمع
 ار اههژوس و دیدرگر ب بقع هب هرابکی یهاگ «راوگ ان ةدیدپ نیا اب هلباقم
 اب ات دیهد یاج یاهشوگ رد ار دوخ ناراکمه زا یکی هکنیا ای دینک هاگن

 عالطا امش هب ار وا یلدنص هرامش ای دهد ناشن امش هب ار محازم درف تشگنا
 . دهد

 «دنزادرپیم هنحص یور یشیامن یاهراک هب هک یناسک مامت

 ار اهنآ یاهراک هیلک ناوارف تقد اب هک دنتسه یدایز دارفا دننادیم

 میظع و گرزب ار اهنآ تیقفوم مدع ای فعض نیرتکچوک ات دنراد رظنریز
 .تسا قداص مه یمزیتونپیه یاهشیامن دروم رد عوضوم نیا .دننایامنب



 یمرگرس ناونع هب مزیتونپیه
 دنتسه یهاگشناد تالیصحت یاراد هک یدارفا و ناکشزپ زا یاهدع

 هپ هک یناسک اب اما دنفلاخم هنحص مزیتونپیه و یمزیئونپیه یاهشیامن اب

 «یمیش «کیزیف نیئاوق زا هدافتسا اب هزابهدبعش ای رحاس ناونع
 یشیامن یاهراک هب تسد تسین هتخانش نایجاشامت یارب هک ...یژولویزیف

 یاههمانرب هب اهنآ دورو زا هکلب «دنک یمن تفلاخم یسک اهنت هن « دننزیم

 .دوشیم مه لابقتسا ینویزیولت
 ییاههدیدپ زا یهاگآ و رشب یاهزاین زا یکی «نتسناد» هکنآ اب

 یارب هدش هتشادهگن زار و زمر زا یاهدرپ رد هشيمه هک مزیتونپیه دننام

 هب تیعونمم نیا تسین مولعم «تسا رادروخرب هداعلاقوف تیباذج زا ناگمه
 لبق ههد نیدنچ رد ًاملسم .تسا یفده هچ تهجرد ای تسا یسک هچ عفن

 یاهراک اب شیامن و کریس یاههمانرب رد هنحص یاهروزیتونپیه زا یخرب

 ؛هراچیب یاههژوس هب تناها و ریقحت تمیق هب و یگدول و هرخسم
 دراد یخیرات هبنج روآفسأت ثداوح نیا یلو «دندنادنخیم ار نایجاشامت

 .دنزیم تسد اهنآهب هن و دنک یم عافد قیاقد نیا زا یسک هن ام رصع رد و
 رگید راب ام رصع رد هناتخبشوخ «ددعتم یاهزارف و بیشن زا دعب

 ام نامز رد .تسا هدش هجاوم یمومع لابقا اب مزیتونپیه شزومآ و مزیتونپیه
 ناسانشناور و اهامام «ناکشزپنادند «ناکشزپ تسد رد ًاتدمع ملع نیا

 و اهشناد زا دیاب هاگشیامزآ و سالک رد ملع نیا سیردت یارب اهنآ و تسا

 هب .دوب هنحص یاهروزیتوتپیه رایتخا رد ینامز هک دنریگب هرهب ییاهتراهم
 هنحص هکلپ تسین شیامن هنحص رگید «هنحص» ام رصع رد رگید ترابع

 .تسا قیقحت و سیردت



 ۳۵۳ / یمرگر س ناونع هب مزیتونپیه

 دیدج یشیامن مزیتونپیهلوصا

 یاعدا اب یدرف هک دوب نآ رب لصا هنحص یمیدق مزیتونپیه رد

 دندوب رتفیعض وا زا هک ار یرگید دارفا ینهذ هداعلاقراخ یژرنا و تردق

 تایلمع هب اههژوس ندرک راداو اب نمض نیا رد و دادیم رارق ریثأتتحت

 بلاغ هیحور نیاربانب .درک یم ربهدور هدنخ زا ار نایچاشامت «زیم هرخسم

 هژوس ریقحت و روزیتونپیه یارب ندش لئاق هوکش و لالج «تهبا تهج رد
 هدوب

 .تسا هدرک رییغت یلک هب دیدج یشیامن مزیتونپیه ام رصع رد
 یاههژوس و مزیتونپیه هب دیدج یشیامن مزیتوتپیه تاسلج رد بلاغ هیحور
 تهج هب ار وا هزوس ریقحت یاج هب و دشخبیم تردق و رابتعا یمزیتونپیه

 هب اهنت روزیتونپیه زا و هداد رارق نیسحت دروم قیقد مسجت و رکفت نتشاد

 دییامرفیم هدهاشم بیترت نیا هب .دوشیم دای امنهار و یداه کی ناونع

 یفرگش و یداینب تارییغت هنحص مزیتونپیه رب مکاح لوصا و هاگ دید رد

 زا یمزیتونپیه یاهشیامن لحم و هتفای ءاقترا نا ماقم و هدما دیدپ
 هدش لقتنم هاگشیامزآ و سرد یاهتلاس هب یشیامن و کریس یاههنحص

 .تسا

 هنحص مزینونپیه یارجا هوحن

 اب اهنآ زا یخرب .دراد ار شدوخ صاخ یاهشور یروزیتونپیه ره
 هک یلاح رد «دننک یم مزیتونپیه أر دوخ هژوس زیمآقیوشت و مارآ یاهشور

 زا مادک ره .دنهدیم ناشن هقالع هنارمآ و یمجاهت یاههار هب رگید یاهدع
 و دنهدیم هئارا ار یددعتم لیالد دوخ هویش تیناقح یارب هورگ ود نیا

 شیامن ضرعم هب ار یمزیتونپیه یاههدیدپ عاونا یبوخ هب دنناوتیم



 مزیتونپیه فراعملاةریاد / ۶

 یاهراک رد دیاب امش ؛یصخش یاههقیلس زا رظنفرص یلو ...دنراذگب
 ۰و 72 ۳۹  ۰ 4ه ۷1 ۳۹ ۰

 : دییامن تیاعر ار ریز هناگشش لوصا شیوخ یشزومآ و یشیامن

 دینزن تسد هرخسم یاهراک هب زگ ره :لوا نوناق

 هاگن یملع و یدج راک کی ناونع هب مزیتونپیه هب هشیمه دياب امش
 و سوبع دوخ یاهراک نایرح رد امش هک تسین انعم نآ هب نیا .دینک

 .دیشاب هتشاد کرحت رپ و عوبطم یراتفر دیاب سکعرب «دیشاب توافتیب

 ی
 امش بوخ یاهراک زا امش یاههمانرب ییاریگ و تیباذج مامت دیراذگب
 .دنریگب تأشن

 دینکن هرخسم ار دوخ ؛ژوس زگر ه :مود نوناق

 هنحص یور رب هک نابلطواد هورگ دیشاب هتشاد دای هب هشیمه
 هورگ نیا اب امش رگا نیاربانب .دناهتساخرب نایجاشامت نایم زا «دناهدمآ
 دروم ار نایجاشامت هک تسا نآ دننامه «دیشاب هتشاد یزیمآنیهوت راتفر

 و رابتعا زا ار ناتدوخ صحخش و همانرب امش راک نیا .دیاهداد رارق رخسمت

 راتفر دوخ هروس اب شنرک و مارتحا تیاهن اب هشيمه .دزادنایم مارتحا

 نکمم هک تسا یتروص هب یشیامن یاههدیدپ زا یخرب تیهام رگا .دینک
 ماجنا همانرب نایاپ رد و تفارظ اب ار راک نیا« دزادنایب هدنخ هب ار دارفا تسا

 و فرگش یاههدیدپ هب نایجاشامت دینک تقد تروص ره هب «دیهد
 .یمزینونپیه یاههژوس هب هن دندنخب زیگناربباجعا
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 دیهدب یملع گنر دوخ یاهشیامن هب موس نوناق

 شیوخ یتیصخش یاهیگژیو و نایچاشامت پیت هب هجوت اب امش
 هیحوت اب هشيمه یلو «دینک ارحا ار دوخ همانرب یعونتم لاکشا هب دیئاوتیم
 کیمداکآو دنتسم هبنح دوخ همانرب و راک هب اههدی دی اع ناینب فتو

 .دیهدب

 دیشاب قداص نایچاشامت اب:مراهچ نوناق

 و هتشاد رارق زار و زمر زا یاهدرپ رد مزیتونپیه هتشذگ یاهنامز زا

 دینک ششوک نیاربانب .تسا هدرکن رییغت نادنچ عضو نیا زین ام نارود رد
 بلاطم و تافارخ «دیناوتیم هک اجنآ ات و دیشاب قداص دوخ نایجاشامت اب

 هنادنمتفارش « دمآ شیپ یثحب رگا .دییادزب اهنآ ریمض هحفص زا ار تسردان

 - هژوس رکف تردق رثا رب مزیتونپیه هدیدپ هک دینک فارتعا تقیقح نیا هب
 نیناوق «مزیتونپیه ساسا هک دییوگب اهنآ هب .دریگ یم لکش - روزیتونپه هن

 رد یعیبطقوف نیماضم و ثحابم زا یرثا نیرتکچوک و تسا کیژولویزیف
 هداعلاقوف تردق دوحو یلاشوپ مهوت هب دنجره بلاطم نیا .درادن دوحو نآ

 همتاخ دنتسه تارکفت نیا قشاع هک دارفا زا یخرب راکفا رد امش رد

 و ملع رادفرط و دنمشناد صاخشا دزن امش رابتعا و شررا هب اما دهدیم

 رد هک دنمشناد و ملاس دارفا تیرثکا یارب .دنک یم هفاضا شناد

 و ملع زیگناتریح ششحرد و هوکش «دنراد روضح یملع یاهسنارفنک

 و هبذاج یرحاس و وداج کانمهو و نیگنس یاههیاس زا رتشیب شناد

 مزیتونپیه رابتعا و تمظع هب ردقره دیشاب هتشاد نانیمطا .دراد ییاریگ
 .دوشیم هدوزفا زین مه ناتدوخ مارتحا و تزع رب «دینک هفاصا
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 دیزاس دنمهقالع ندش مزیتونپیه هب ار نابلط واد:مجنپ ن وناق

 زایتما نیا نارگو داج هب تبسن «روزیتونپیه کی ناونع هب دینک یعس
 دارفا زا یهورگ اب «هنجاو حابشا حاورا اب طابترا یاج هب هک دیشاب هتشاد ار

 یارجا و راک ةلیسو .دیشاب هتشاد راک ورس مسجت تردق یاراد و رکفتم
 ناونع هب ار دوخ و هدرک دامتعا امش هب هک دنتسه یدارفا امش شیامن

 دینک یعس نیاربانب .دناهتشاذگ امش رایتخا رد همانرب دنج یارجا بلطواد

 .دیراذگب ار مارتحا تیاهن راضح و بلطواد دارفا هب

 دینک مرگرس ار لفحم رد رضاح نایچاشامت هشيمه :مشش نوناق

 یارب نایجاشامت هک دیشاب هتشاد رطاخ هب ار هتکن نیا هشيمه

 یسانشناور و یژولویزیف یریگارف روظنم هب هن و «تذل بسک و یمرگر س
 تایبرجت و ریسفت رد نانچنآ زگره دینک یعس .دناهدش عمج امش درگ هب

 مهارف نایجاشامت تلاسک تابجوم هک دیوشن قرغ کیسالک و یملع

 ششوک .دنشاب رادمایپ و رادینعم امش یاهراک مامت دینک شالت .ددرگ

 ردقره .دنربب تذل «دنتسه امش رانک رد هک هظحل ره زا نایحاشامت دینک

 مه زاب «دنناسر مه هب روضح سالک رد دنمشناد و هدرک لیصحت دارفا

 .درادن یتریاغم و داضت هنیمز نیا اب «بلاج یاههمانرب هدهاشم و یمرگ ر س
 قوف هناگشش لوصا اب ار مزیتونپیه یشیامن یاههمانرب امش رگا

 و تیباذج زا امش یاههمانرب هک دیشاب نئمطم دیناوتیم «دیهد قیبطت
 .دوب دهاوخ رادروخرب یدایز ییاریگ
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 مزیتونپیه اب هنارحاس یاههمانرب شزيمآ

 و یملع یاههدیدپ زا یخرب یرحاس زا باتک نیا رد ام روظنم
 یاهراک «فیرعت نیا اب .دنوشیم هئارا زار و زمر بلا رد هک تسا هدیچیپ

 رظان هک ینایچاشامت .دنریگ یم رارق ورملق نیا رد یتسدرت و یزابهدبعش
 کی رد ناسنا کی ندش دیدپان ای یلاخ یطوق کی زا رتوبک ندش جراح
 دوجو یراکناهنپ یعون لامعا هنوگ نیا رد دننادیم دنچره «دنتسه هبعج
 ار اهراک نیا هکلب «دننک یمن ندروخ لوگ ساسحا زگ ره یلو «دراد

 و ناک دوک تسود «زابهدبعش اهنآ رظن هطقن زا دننادیم زابهدبعش «رنه»
 ار اهنآ هک زابهقح درف کی هن «دنک یم داش ار دارفا هک تسا یدنمرنه

 هئارحاس لامعا «یشامن لیوط همانرب کی رد رگا نیاربانب .دهدیم بیرف

 تمرح و تلاصا هب «دنریگب رارق یمزیتونپیه یاهشیامن رانک رد
 .دوشیمن دراو یاهشدح و همطل یمزیتونپیه

 حیرفت و یمرگر س یارب هتعاس دنچ همانرب کی رد هک یدراوم رد

 و حرفم یاههمانرب رانک رد ار یزابهدبعش و هئارحاس تایلمع مدرم

 عماجو زیگنالد رایسب همانرب کی «دناهداد رارق مزیتونپیه هدننک مرگر س
 هتشاذگ یاجهب یندشن شومارف تارطاخ نایجاشامت یارب هک هدمآ دیدپ

 رحاس کی ناونع هب دیناوتب امش رگا هک هدش تباث رگید یوس زا .تسا
 ترهش «یعامتجا تیصخش هیاس رد «دیوش حرطم هعماج رد لوا هجرد

 یارجا هب دیناوتیم رتتحار و رتهب یلیخ «دینک یم پسک هک یرابتعاو
 . دیزادرپب یمزیتونپیه یاههمانرب

 نیقلت و بیکرت زا ناوتیم مه تدم هاتوک یاههمانرب یارب

 یفرگش جیاتن هب یمزیتونپیه زیگنا تریح لامعا اب یزاب هدبعش یاههمانرب
 عورش هنارحاس تایلمع اب ارهمانرب ادتبا راک نیا ماجنا یارب .دمآ لیا
 رد دیئاوتیم لاثم یارب .دیزادرپب مزیتونپیه ماجنا هب نآ زا سپ و دینک
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 : دییوگب یتامدقم تمسق
 یتسدرت لامعا زا یبلاج بیک رت همانرب نیا رد بشما

 هتفگ مزیتونپیه نآ هب هک ار ناسنا رکف رحس و نارحاس
 نیزاغآ یاهتمسق رد .مياهتفرگ رظن رد امش یارب «دوشیم

 و ماجنا هب ام رصع نازابهدبعش نیرتگرزب زا یکی همانرب
 چیه ار نآ ریظن لاح هب ات هک دزادرپیم ییاههمانرب یارجا
 .تسا هدادن ماجنا ی رگ وداح

 تروص مزیتونپیه همانرب زا لبق تایلمع نیا
 تیاضر تابجوم بلاج یاههمانرپ نیا میراودیما .دنریگ یم
 .دزاس مهارف ارامش یداش و

 .دشاب هتشاد امش یارب یشخب تاجن شقن دناوتیم یزاب هدبعش

 سرتسد رد هدامآ و هریخذ تروص هب ار اههمانرب نیا زا یرسکی امشرگا

 یتحار هب «یمزیتوپنیه یاههمانرب زا یکی تسکش تروص رد «دیشاب هتشاد

 ار یمرگلد نیا امش هچنانچ .دینک مرگ رس اههمانرب نیا اب ار مدرم دیناوتیم

 لباقربغ تاقافتا عوقو و اههانرب هجیتن زا زگره رگید «دیشاب هتشاد
 نابلطواد هک ینارحب عقوم رد لاثم یارب .تشاد دیهاوخن ینارگن ینیب شیپ

 و تناتم اب هرهلد و دیدرت یاج هب «دنهد یمن دعاسم باوج امش هب یبوخ هب
 : دییوگ یم راقو

 راثآ زا یخرب هظحل نیا ات امش «نایاقآ و اهمناخ

 نامز الاح .دیدرک هدهاشم ار ناسنا نهذ ییاشامت و بلاح

 .دینک هجوت مه همانرب زا یرگید تمسق هب هک تسا نآ
 مزیتونپیه همانرب هک دننزب سدح دنناوتیمن نایچاشامت گره

 امش اریز «تسا هدرکن تفرشیپ یبوخ هب هدش یزیرهمانرب هک هجنا قباطم

 .دییوگب نخس « دیهد یم ماجنا هک هچن آهرابرد دیابن ابق
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 ون یاهشور شنیرفآ و داحیا

 یاههدیدپ داحیا هوحن و مزیتونپیه لوصا اب امش هک طیارش نیا رد

 هب اهنآ قیفلت و بیکر ت اب دیناوتیم یتحار هب «دیاهدش انشآ یمزیتونپیه
 نیا تحت اهنت .دیبای تسد یدیدج و ون تالاح و اههدیدپ عادبا و داجیا

 هب ار دوخ یدرف تاراکتبا و ینهذ تیقالخ دیناوتیم امش هک تسا طیارش

 رک ذ هب «دیوش انشآ نومضم نیا اب رتهب هکنیا یارب .دیناسرب روهظ هصنم

 زا دعب تانیقلت قیرط زا هک دیدومرف هجوت امش البق .ميزادرپیم یلاثم
 هک دوش ثداح هدیدپ نیا تسا نکمم «بوخ هژوس کی رد یمزیئونییه

 ًاحالطصا تیعضو نیا هب .دنیبن دوخ یولح رد ار روزیتونپیه رگید

 .دوشیم قالطا ینرمان روزیتونپیه

 بوخ ظاحل ره زا یرادیب زا سپ هک دینک نیقلت دوخ هژوس هب
 دناوتیم وا .دنیبب ار امش دناوتیمن طیارش نیا رد طقف «دوب دهاوخ یداعو

 ار امش ندب و دونشب ار امش هلمح زا همه یادص «دنیبب ار ءایشا و دارفا هیقب

 هب وا یارب امش اریز دنک هدهاشم ار امش دناوتیمن یلو «دنک سمل مه

 لغب رد امش هک ینامز ات عضو نیا .دییآیمرد یئرمان دوجو کی تروص

 هب الماک عضو لمع نیا لابند هب .دباییم همادا «دینزب نکشب کی وا شوگ
 .ددرگ یمرب یداع تلاح

 تروص هب هک دیرگنب هژوس تلاح و عضو هب دیناوتیم امش
 و ادص ندینش زا سپ یتح وا .دنک ادیپ ار امش دنک یم ششوک یاهجیتنیب

 وا هک تسا یاهظحل شیامن جوا .دبایب ار امش دناوتیمن مه امش ندب سمل

 نیا اب و هداد یدام تلاح امش دوحو هب ناهگان «,نکشب کی ندز اب

 لکش کی دییامرفب هزاجا الاح .ددرگ یم باحعا و تریح قرغ « دسحت»
 .منک فیرعت امش یارب «اوه رد هدنصقر لامتسد» مان اب ارهمانرب زا رگید

 و قیمع رایسب هسلخ هلحرم هب دناوتیم هک ار دوخ یمزیتونپیه هژوس "
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 نیقلت وا هب هسلخ زا یبسانم قمع رد و دینک مزیتونپیه « دسرب مسیلوبمانموس
 طقف «تشاد دهاوخ یعیبط عضو الماک «ندش رادیب زا سپ یو هک دینک

 ار یلامتسد وا طیارش نیا رد .دنک هدهاشم قاتا رد ار سک چیه دناوتیمن

 و هدارا اب و تسا تک رح رد جاوم تلاح هب اوه رد هک دنک یم هدهاشم

 رادیب باوخ زا ار وا «نآ زا سپ .دنک یم تکر ح یفرط ره هب وا روتسد

 تکرح هب شیولج رد ار لامتسد کی دیهد روتسد یدرف هب و دینک

 یدرف وا .دوشیم رهاظ زیگناربباجعا هدیدپ نامه عقوم نیا رد .دروآرد

 ار اوه رد ناصقر لامتسد یلو دنیبیمن هتفرگ رارق شیولج رد هک ار
 دنک یم هدهاشم هک دوشیم بحعتم نآ زا رتشیب هژوس .دنک یم هدهاشم

 .دنک یم لوبق تسار و پج هب تک رح یارب ار وا تاروتسد لامتسد

 ناسکی و هباشم الماک رک ذلاقوف تایبرجت «یروثت ظاحل زا دنچره
 .دنتوافتم الماک هدیدپ ود نیا نایجاشامت رظنهطقن زا یلو « دنتسه

 هب «دیریگ راک هب ار دوخ یروآون و تیقالخ تردق رگا نیاربانب

 و ون یاههمانرب شنیرفآ و قلخ هب دیناوتیم «اهشیامن زا یخرب رارکت یاج
 . دینزب تسد عیدب

 دنشاب کرد لباق نایچاشامت یارب هک ییاههدیدپ شیادیپ

 لباق نایحاشامت یارب هک دینک ءارحا و یحارط ار ییاههدیدب

 قیمع رایسب هسلخ کی یبوخ هب امش رگا اریز ؛دنشاب ساسحا و کرد
 ةدیدپ نیا اما «دیشاب قفوم نآ ندرک رتقیمع رد و داجیا ار یمزیتونپیه
 لابقتسا نآ زا «دشابن کرد و سمل لباق نایجاشامت یارب فرگش یمهوت
 دینک روصت .تسا هتفرگن تروص یمهم راک نانآ رظنهطقن زا و دننک یمن

 زاب ار ناتنامشج هک ینامز» : دینک نیقلت اههژوس زا یهورگ ای کی هب امش

 مه اههژوس ای هژوس و «.دینک یم هدهاشم قاتا فک رد ار یاهبرگ «دیدرک
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 نیا شنیرفآ و قلخ رد امش عقاو رد و «دنوشب مهوت نیا مسجت هب قفوم

 زج نایحاشامت .تروص نیا رد .دیبای قیفوت یمزیتونپیه هتفرشیپ تلاح

 .دننک یمن هدهاشم ار یرگید زیج اههژوس ای هژوس هدش هریخ و تام هاگن

 زا تروص نیا رد «دشاب هدش میظنت ریز لکش هب امش تانیقلت نتم رگا یلو
 دهاوخ بلاج و رادینعم اههژوس ای هژوس راتفر و تاکر ح نارگ اشامت دید
 ار یاهبرگ «دینک زاب ار ناتنامشج امش هک یتقو» :دییامرفب هجوت .دوب

 امش یاهاپ هب ار شدوخ مه یهاگ و تسا قاتا فک یور هک دینیبیم
 نآ شزاون هب و دینک یم دنلب نیمز یور زا ار هبرگ امش . دلامیم
 امش .دشک یم هجنپ امش هب و دوشیم ینابصع هبرگ ناهگ ان «دیزادرپیم

 طیارش نیا رد «.دینک یم باترپ ییوس هب ار هبرگ ندش تحار یارب مه

 .دنربیم یپ هدیدپ تلاصا هب اههژوس راتفر و تاک رح یور زا نایچاشامت
 یارجا و یحارط رد هک دیشاب هتشاد رطاخ هب ار عوضوم نیا هشيمه
 یارب هک دیهد رارق هیرحت دروم ار اهنآ را یعاونآ «یمزیتونپیه یاههدیدپ

 ناحیه و تذل اب ار اهنآ دنناوتب و دشاب هتشاد یکرد لباق دهاوش راضح

 هدش داجیا یاههدیدپ تیوقت و دیکأت

 و یرادنادیم تردق اب «دینکیم داجیا هک ار ییاههدیدپ
 و باذج نایجاشامت یارب ات دینک دیدشت و تیوقت «دوخ ینادرگ هکر عم

 یاهژوس هب امش هک دییامرفب روصت ار یاهظحل لاثم یارب .دنوش سمل لباف
 ساسحا «شنامشج ندرک زاب ای ندش رادیب زا سپ وا هک دیاهدرک نیقلت
 هک دیهدیم روتسد وا هب امش دعب .تسین یزیج ندید هب رداق هک دنک یم

 هکنیا یارب .دزادرپب ندز مدق و شدرگ هب هنحص یور رد لامروک لامروک
 هیقب زا .دننک کرد ار بلاح هدیدب نیا دهاوش دنناوتب رتهب نایحاشامت



 هحوتم نیقلت تحت هزوس تام و زاب نامشح هک یلاحرد دیهاوخب اههژوس

 زا ار وا و دنروآ دوجو هب یراوید ای عنام ناشیاهتسد اب «تسا نایچاشامت

 و رود اب و دینک نشور تیربک کی عقوم نیا رد .دنراد زاب تکرح

 هک دیهد ناشن «هژوس فدهیب و تام نامشج هب تبسن نآ ندرک کیدزن

 نام هوس نهی و دنیب یم ار عمش هلعش هن هزوس

 هطاحا و طلست رگنایامن هک اهراکتبا نیا اب .دهدیم ناشن لمعلا سکع

 امش یاهراک تلاصا و تیناقح هب رتهب ناگ دننیب «تسا هنحص یور رب امش

 . دنرب یم یپ

 مزیتونپیه یاههمانرب رد نامز و تعرس لماوع

 یاههمانرب ات دیریگب هرهب دوخ تاناکما مامت زا دیاب امش

 .دنریگب تروص یرتشیب تعرس اب «تسا نکمم هک ردقره یمزیتونپیه

 هک رابره هک تسا نآ«دیهد ماجنا دیناوتیم اجنیا رد هک یراکتبا نیرتمهم

 - یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا «دینک یم مزیتونپیه ار اههژوس
 هک دعب یاهتبون رد هک دییوگب اهنآ هب ندش رادیب زا لبق هظحل دنج تسرد

 تلاح هب یروف و ًاعیرس «دینک مزیتونپیه ار نانآ دیتفرگ میمصت امش

 هب یزیگناتریح تروص هب .امش راکتبا نیا اب . .دنوشیم دراو مزیتونپیه

 . دییازفایم دوخ لمع تعرس
 رد اریز «دیشاب هتشاد هجوت همانرب یارجا تدم لوط هب هشیمه

 و یگتسخ راچد نایچاشامت دماجنایب ازارد هب امش همانرب هک یتروص

 مهزاب دشاب مه زیگنالد و باذج رگا یتح امش همانرب .دنوشیم یگ دزلد

 .دوشیم هریچ نارگ اشامت رب یگتسح و درادن تواقت یلیخ

 ریس ای عابشا مزیتونپیه زا اهنآ هکنآ زا لبق یشوهزیت اب دیاب امش

 ًالومعم «دنورب شیپ یبوخ هب اهراک رگا .دیربب نایاپ هب ار همانرب «دنوش
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 یارب هک اجنآ زا .دشکب لوط تعاس کی زا رتشیب دیابن مزیتونپیه همانرب
 ر

 «دنریگ یم رظن رد هتعاسود همانرب کی ًامومع هنابش یاهیمرگ رس عون نیا

 دننام .دینک رپ رگید یاهیمرگر س یخرب اب ار لوا تعاس کی دیاب امش

 دوخ زا یمزیتونپیه اههدیدپ ندید یارب رگید نامز ره زا شیب نایچاشامت
 . دنهدیم ناشن قایتشا

 .دشابن هاتوک مه یلیخ امش همانرب هک دییامرفب تقد رگید یوس زا

 هقیقد یس زا لبق بوخ روزیتونپیه کی هک درک لوبق ناوتیم تمحز هب
 .دنک باریس ار دوخ نایحاشامت یفاک هزادنا هب دناوتب

 یشیامن مزیتونپیه یاههمانرب سوئر

 رظن رد ار یتدم هچ دوخ همانرب یارجا یارب امش هکنآ زا رظنفرص

 رد «دیاهدومن صخشم ارجا یارب ار ییاههدیدپ هج اوتحم رظن زا ای هتفرگ

 دیریزگ ان مه امش هک دوشیم تیاعر یلوصا نردم یمزیتونپیه یاهشیامن

 : دیریگب رظن رد ریز شور قباطم ار اهنآ
 همانرب مالعا۱

 یتامدقم ینارنس.۲

 هنحص یورهب ندمآیارب بلطواد هورگ توعد.۳

 هورگ یاضعا مامت یور رب هیلوا تست ماجن ٤.

 یرادیب طیارش رد یریذپ نیقلت یاهنومزآ زا یخرب ماجنا.۵
 یدرف مزیتونپیه ماجنا"

 ِ یهورگ مزینونپیه ۷
 یمزیتونپیه تانیقلت راث نداد ناشن یارب ییاهشیامر۸

 بلطواد هورگ ندرک صخرم.٩
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 .ییاهنیریگ هجیتن۰
 اوتحم رظنزا مه و تدم رظن را مه ناتدوخ همانرب یارحا رد امش

 یبسانم تروص هب ناتهمانرب دیهاوخیم رگ | یلو «دیراد لماک لمع یدازآ

 .دینک تیبعت قوف همانرب زا دیاب هشیمه « دوش هارمه تیقفوم اب و هئارا
 هک تسا نآ یشیامن یاههمانرب یارجا زا فده «هصالخ روط هب

 نایچاشامت یارب ار ناسنا نهذ تیلاعف راثآ ای مزیتونپیه رارسا زا یشخب

 و دشاب هارمه یشیامن ییاریگ و تیباذج اب راک نیا و دیزاس راکشآ دوخ
 نیا و دیشاب قداص دیاب امش .دنربب تذل اههمانرب نیا زا امش نایجاشامت

 . دیراذگب نایم رد اهنآ اب یملع لوصا قباطم ار بلاطم

 راوتسا ییاههیاپ رب یشیامن مزیتونپیه همانرب کی یاوتحم و لوصا
 .میتخادرپ اهنآ حیرشت هب شخب نیا رد هک تسا



 مکی و تسیب شخب

 یشیامن مزیتونپیه رد زایندروم لیاسو

 ارف ار هنحص مزیتونپیه رد لومعم یاهدرگش مامت امش هک نونکا

 لمع رد ار اهیروئت نیا دیاب هنوگچ دینادب هک تسا نآ تقو «دیاهتفرگ
 .مييوگب باوج عوضوم نياهب ات مینک یم یعس شعب نیا رد.دینک هدایپ

 اهیلدنص

 رظن هک دنتسه یزیج نیلوا «اهیلدنص «اههدرپ نتفر الاب زا سپ

 و دنتسه امش راک لیاسو اهنیا .دننک یم بلج دوخ هب ار نایجاشامت
 هئارحاس لامعا یارب ییوداح یاهصرق هک دنراد تیمها امش یارب ردقنامه

 و هوکش رب «دشاب رتابیز اهیلدنص نیا رهاظ ردقره .دنتسه یساسا و مهم
 ار ییاهیلدنص زا یاهعومجم امش رگا.دش دهاوخ هدوزفا امش همانرب لالح

 هنحص یور رب «دنتسه توافتم یاهحرط و اههزادنا ءاهگنر یاراد هک

 . دیاهتساک دوخ همانرب تمظع و یگ رزب زا دوخ تسد هب عقاو رد «دینیچب

 دیاش «تسین صخشم ًاقیقد تسا مزال راک نیا یارب هک یلدنص عون

 رتدیفم تسا میقتسم و تسار اهنآ تشپ هک تسد یاج نودب یاهیلدنص
 دیاش .دنشاب یناسکی گنر و حرط یاراد اهیلدنص مامت دینک یعس .دشاب

 گنرهایس اهنآ یتشپ و نمیشن لحم هک ییوشرو یاهیلدنص زا یرس کی
 و رتابیز اهیلدنص تخاس و یحارط ردقره .دشاب رتبسانم و رتهب «تسا
 یاههیاپ یاهتنا خاروس رد ًانمض .(۷ لکش) .تسا رتهب «دشاب رتباذج

 هار هب ادص و رس و دنروخن زیل ات دیهد رارق یکیتسالب یاهشوپ رد اهیلدنص

 . دنزادنین
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 ۷۴ لکش

 هریادمین کی هک دیهدب رارق هنحص یور رب یروط ار اهیلدنص
 هنحص یاههرانک نآ یاهتنا و ادتبا هک یاهریادمین .دنهدب لیکشت
 . دشا
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 ۷۵ لکش

 یلدنص زا رتمیتناس یس دودح رد یلدنص ره نیا رب هوالع و (۵ لکش)

 یاههزوس هک تسا رطاحخ نیا هب هلصاف دوحو .دشاب هتشاد هلصاف شرواحم

 دادعت .دنشاب هتشادن یندب سامت رگیدکی اب رواجم یاهیلدنص یور
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 امش .دیریگب رظن رد ددع هدزناپ لقادح و جنپ و تسیب رثکادح ار اهیلدنص

 . دینک هدافتسا یلدنص ددع تسيب زا دراوم بلاغ رد دینک یعس

 ردقره اریز «دیناشنن اهیلدنص یور رب ار یمک دادعت دینک یعس
 ناتهاوخلد یاهنومزآ یارحا یارب امش تسد «دشاب رتشیب دارفا نیا دادعت

 .دوب دهاوخ رتزاب
 ءدشاب رتشیب هنحص یور رب رقتسم دارفا دادعت هجره «رگید یوس زا

 ینامز «اهنیا رب هوالع .دنک یم هولج رتتهبا اب نایجاشامت دزن امش همانرب

 سفن هب دامتعا «دننک یم هدهاشم یرتگر زب هورگ رد ار شیوخ اههژوس هک

 نایجاشامت دادعت ردقره «یسانشناور ظاحل زا .دننک یم ادیپ یرتشیب

 یریذپنیقلت «دشاب رتدایز هنحص یور رب رقتسم دارفا و نلاس رد دوجوم
 تسا نکمم هک اجنآ ات دینک یعس «همانرب زاغآ رد .دوشیم رتشیب اههژوس
 هک تسا یتلاح زا رتهب یلیخ نیا «دشاب رتشیب هنحص رد رضاح تیعمج
 . دنوش هدید هنحص یور رب هدنک ارپ تروص هب درف دنج

 فیدر کی «دیدرک هدهاشم (۵۷ لکش) رد ق هجنآ قباطم

 رارق هریادمین فیدر یولج رد یصاصتخا و تحار یاهیلدنص زا رگید

 حرط ظاحل زا و رتگر زب هزادنا ظاحل زا دنناوتیم اهیلدنص نیا .دنریگ یم
 نیا رهاظ و حرط «تسا نکمم هک ردقره دینک یعس .دنشاب رتتحار

 یور رب یدرف هک ینامز ات دشاب هتشاد یرتشیب ؛ هوکش و ییابیز اهیلدنص

 ا او س ورو اک افا رگ یم رارق اهنآ

 کی هک دیهدب یبیترت یژولویزیف و کیزیف ناصصحختم زا یخرب کمک اب
 اهیلدنص نیا هتسد ییواج تمسق هب رطخمک و فیعض یکیرتکلا نایرج
 کلغلغ ای شزرل ساسحا کی دناوتب نایرج نیا هک یروط هب دوش لصو

 یزلف هحفص اب سامت هکنآ یارب .دروآ دوحو هب هزوس ناتسد رد فیفخ

 نیا یتسداج یولج تمسق ناوتیم «دشابن زیگنارب مهوت هزوس یارب

 لخاد رد و درک بوطرم کیژولویزیف مرس اب تسا یاهچراپ هک ار یلدنص
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 نایرج زا زگره .داد رارق ار رطخیب و فیعض قرب یاراد تخل میس نآ
 ار نایرح تدش سکعرب «دینکن هدافتسا دنک تحاران ار هژوس هک یتردقرپ

 .دوش بیس هژوس رد ار یفیفخ کلغلغ تلاح اهنت هک دینک میظنت یدح رد

 یناور رثا کی نتشاذگ اج هب راکنیا زا فده هک دیشاب هتشاد دای هب هشیمه
 تقد یلدنص یحارط رد نیاربانب یکیرتکلا کوش کی داجیا هن تسا
 .(۷ لکش) دیزادنین رطح هب ار هژوس یتمالس ای ناج دینک

 ود دودح رد اهیلدنص یبقع یاههیاپ زا یکی دینک یعس ًانمض
 تلاح نیا .(۷۷ لکش) دشاب رتهاتوک نآ رگید هیاپ هس زا رتمیتناس
 تیعضو رد هک دروآیم دوحو هب ساسحا نیا هزوس رد یلدنص لداعتیب

 نامشج هک ینامز مه دعب .دوشیم مزیتونپیه رتتحار یلیخ وا لداعتمان

 اب هارمه و دیورب وا یلدنص یتشپ تمسق هب امش رگا «دندش هتسب هژوس

 و ینزویب ساسحا «دیهد ناکت ار یلدنص مه یمک یظفل تانیقلت هئارا

 و دوشیم سمل لباق وا یارب یرتشیب تردق و تدش اب اوه رد ندوب جاوم
 .دوش رت قیمع هژوس هسلخ هک ددرگ یم ثعاب راک نیا
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 رم ۷۷ لکش

 هنحص یولج یاههدرپ

 هک ییاهنلاس رد دنهدیم حیجرت یاهفرح یاهروزیتونپیه زا یرایسب
 رگا '.دننک هدافتسا یصاصتخا هدرپ کی زا «دنزادرپ یم شیامن یارجا هب
 ار هدرپ گنر ؛ دینک هدافتسا ناتدوخ صوصخم هدرپ زا دیتسه لیام مه امش

 یاهسابل اب ات دینک باختنا دنت یبارش ای یبآ «هایس دننام هریت یاهگنر زا
 و لامعا هنیمز نیا رد و دشاب هتشاد گنر فالتخا ای تسارتنک اههژوس
 .دیایب مشچ هب رتهب اهنآ تاکر ح

 حس -))
 قوف تروص هب یمزیتونپیه یاهشیامن مه ناريا رد هتشذگ یاهلاس رد ۱

 رد اهنت رضاح لاح رد یلو .دمآیمرد ارجا هب یددعتم یاهنلاس رد

 م .دنریگ یم تروص - یکشزپ ارثکا- یملع یاهرانیمس
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 راک نیا «دشاب یفورح ای حرط یاراد هدرپ نیا هک دیراد هقالع رگا

 تیباذج یارب روزیتونپیه کی (۷۸ لکش) رد لاثم یارب .تسا ریذپناکما
 یصاصتخا هدرپ یور رب ییالط فورح اب ار دوخ مان هسلج رتشیب
 !.تسا هدرک یسیونشوخ « رتک د» دنوشیپ اب شدوخ یشیامن یاههمانرب

 «تسا هدمآرد مزیتونپیه دامن ای لبمس تروص هب مک مک مشچ هک انا زا

 ار مشچ دنچ گر زب هریادمین کی رد .(۷۹ لکش) قباطم دیناوتیم امش

 زا یدادعت هنحص یاهروزیتونپیه زا یخرب .دینک یشاقن هنحص هدرپ یور رب
 هدرپ فلتخم یاهتمسق یور رب ار دوخ ریگمشچ و باذج یاههمانرب

 . دننک یم یشاقن ناشدوخ یاهشیامن یصاصتحا

 یادتبا رد یاهفرح یاهروزیتونپیه .ناهج یاهروشک مامت رد ابیرقت ۱
 ماگ رد تعرس هب یلو «دننیزگ یمرب ار «داتسا» ناونع دوخ یارب راک
 ار دوخ اهنآ زا یخرب یتح و دننک یم باختنا ار «رتکد» ناونع یدعب
 .«مجرتم» , دنزاس یم رختفم مه هروسفورپ» بقل هب
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 یزادرپرون

 زا دیاب مزیتونپیه یشیامن یاههنحص یزادرپرون یلک روط هب
 : دنوشیم نایب ریز روطس رد اهنآ سوئر هک دننک تیبعت یلوصا

 هنحص ءامش طسوت هیحاتتفا ینارنخس داریا و همانرب یفرعم ماگنه هب

 یرون ریاود زا نییزت یارب و دوش یزادرپرون یبآ و زمرق یاهرون اب دیاب
 .ددرگ هدافتسا مه دیفس گنررپ

 مامت دياب « دینک یم توعد هنحص یور هب ار اههژوس امش هک ینامز
 هکنآ زا سپ .دوش نشور نمیشن یاهقاتا گنر اب هباشم یاهرون اب هنحص

 ار هنحص دیاز یاهتمسق رون «دنتفرگ رارق اهیلدنص یور رب اههژوس

 دنوشیم تست هک نابلطواد هورگ اهنت دیاب طیارش نیا رد و دینک شوماخ

 .دنریگب رارق دید ضرعم رد یبوخ یزادرپرون اب

 دياب هنحص « دنوشیم ارجا یمزیتونپیه یاههدیدپ هک یتدم یط رد
 یدارفنا تروص هب هک یدرف و دوش نشور ًالماک یبآ و زمرق یاهگنر اب

 رون اب یفاضا نکفارون کی زا هدافتسا اب «دهدیم ماجنا ار یاهژیو نومزآ
 دیاب « دینک یم تک ر ح هنحص لوط رد امش هک یعقوم .دوش صخشم رتیوق

 و صخشم ناتتکر ح لوط مامت رد ار امش یوق و دیفس یرون هریاد کی
 د رادهگن نایامن

 هنحص یزادرپرون رد یصاصتخا تاکن زا یخرب هب ریز روطس رد

 هجوتدروم دياب شیامن لوط رد هک دوشیم هراشا یمزیتونپیه یاهشیامن

 .دنریگب رارق یزادرپرون صصختم

 یاهریاد هطوحم کی نییاپ هب الاب زا هک کچوک نکفارون کی اب
 ا ا

 و هتشاد یتیرات هبنج یمزبتونچه یاهشیامت یارب بلاطم نیا حرط ۱
 زا هنحص یاهروزیتونپیه زین هتشذگرد هک تسا تقیقح نیا رگنایامن

 ای یریذپ نیقلت بیرض شیازفا یارب قیقد و فیرظ تاکن مامت
 .«مجرتم» . دناهدرب یم دوس دوخ یاههژوس یر ذپ مزیتونپیه
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 یگنر ییابرھک رون «ینیتالژ رتلیف کی و دنک یم نشور ار کچوک لکش
 ار وا یلدنص و یمزیتونپیه هژوس هک یروط هب «دیناباتب هژوس یور رب ار
 0۳۹ لکش) دشاب هنحص زک رم رد تسا رتهب رون نيا.دزاس رونم و صخشم

 هب ینیتالژ یفاص ای رتلیف کی قیرط زا هک رگید نکفارون کی
 و ییاریگ هب ات دنک نشور ار روزیتونپیه تروص دیاب «هدمآرد زبس گنر
 .(۸۱ لکش) دیازفیب وا تهبا

 ۸۱ لکش



 VY / ...زایندروم لیاسو

 قوف تروص هب ینف یزادرپرون امش یارب هک یطیارش رد
 AY) لکش) قباطم رادهیاپ غارچ کی زا دیناوتیم «دشابن ریدب ناکما

 یلیخ تلوهس اب هتبلا یرون بلاج راثآ مامت تروص نیارد .دینک هدافتسا

 ۹ دیایم لصاح «رتشیب

(Kw 
 ك

 | | هالك الا
 رارق راود ۀحفص کی یور رب ار لکش عبرم یور ود هنیپآ کی

 نیا هک یرود ره اب .دیراذگب نآ رانک رد ار یوق نکفارون کی و دیهد

 رونم ار شیامن هنحص «یرون یارذگ و دیدش شبات رابود « دنزیم هاگتسد

 اههاگتسد نیا زا یکی هک کب هنحص زادرپرون هب .(۸۳ لکش) دزاسیم

 یرون راثآ نیا .دهد رارق هنحص یبناج یاههدرپ زا یکی تشپ رد ار

 کی ندرک مزیتونپیه لوغشم یدارفنا تروصهب امش هک ینامز رد ًاصوصخم
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 نیا .دنوشیم عقاو رثوم رایسب هزوس یریذپ نیقلت شیازفا رد «دیتسه هژوس

 هب تسا هدش شورفم هنییآکچوک تاعطق زا نآ حطس هک ار یاهرک

 تردقرپرایسب یرون عاعش کی نکفارون کی قیرطزا و دینک نازیوآف قس



 ۳۷۵ / ...زایئدر وم لیاسو

 «دخرچیم یفقس هکنپ دننام یمک تعرس اب هک یوگ نیا یور رب ار
 و فک یور رب ددعتم یرون طاقن تک رح طیارش نیا رد .دیزاس زکر متم

 .(۸۵ لکش) دروآیم دیدپ ار یبلاج رایسب هرظنم «هنحص یاههراوید
 یهورگ مزیتونپیه هب امش هک ینامز رد صوصخب هاگتسد نیا

 لالح و هوکش هب لیاسو نیا زا هدافتسا .تسا رثزم رایسب «دیزادرپیم

 تلاح کی رد ار همانرب نایجاشامت یتح و دیازفایم امش یاهشیامن

 . دهدیم رارق میالم یریذپ نیفلت
 یاج هب یمزیتونپیه یاههژوس یور رب یدایز تاریثأت ناولا یاهرون

 نیا زا «تسا رودقم ناتیارب هک اجنآ ات دیک یمس نیاربانب .دنراذگ یم
 . دینک هدافتسا بلاح تاناکما

 هک یلاح رد «دهدیم شیازفا ار هروس یریذپ نیقلت تردق درز رون

 رثکادح یارب .دنراد روآباوخ راثآ نشور زبس و یبآ «یناوغرا راونا

 هک دیهاوخب راکتعنص کی زا (۸۰ لکش) قباطم ءاهگنر تردق زا هدامتسا

> JS C2 
  * 7کل م

 1 ۸۶ لکش
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 امش یارب «دشاب هدش هتشاذگ راک پمال ود نآ لحاد رد هک رادهیاپ غارچ

 هرهچ هب ار یگنر رون ًامیقتسم هک دیهد رارق یروط ار غارچ نیا .دنک هیهت
 درز رون زا «دینک یم هسلخ یاقلا هب عورش امش هک ینامز رد .دناباتب هژوس

 هژوس نامشج هکنآ زا سپ و دینک هدافتسا یریذپمزیتونپیه شیازفا یارب

 یهارمه . دیازفیب هزوس هسلخ قمع هب ات دینک نشور ار شفنب رون « دش هتسب

 امش بیترت نیا هب و دهدیم شیازفا ار اهنآ ریثأت امش تانیقلت اب رون نیا
 . دیهدیم دوخ یاهراک هب یرتشیب غونت

 نفورکیم

 نکر کی «نلاس رد توص شخپ و تیوقت متسیس کی زا هدافتسا
 متسیس نیا هدنپت بلق نفورکیم و تسا یشیامن یاههمانرب مامت مهم

 « دنور یم رانک ای الاب هب هنحص یاههدرپ هکنا زا سپ .دوشیم بوسحم

 نامز رد .تسا هباطخ زیم و نفورکیم دنک یم رظنبلج هک یزیچ نیلوا
 یاهتروص هب لیاسو نیا «همانرب یط رد و هیحاتتفا ینارنخس «همانرب مالعا

 همانرب یارجا ماگنه هب دیناوتیم امش .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم فلتخم

 هدافتسا ناتدوخ تک هقی هب لصتم نفورکیم ای یتسد نفورکیم کی زا
 ار امش یاهفرح رتهب یلیخ اههژوس طیارش نیا رد هک اجنآ زا .دینک
 یاهتمسق و ک رد ار بلاطم دنناوتیم مه رتهب یلیخ نیاربانب «دنونشیم
 . دننک بیقعت ار همانرب فلتحخم

 هک دوشیم مولعم یبوخ هب یعقوم نفورکیم تیمها ءرگید یوس زا
 هتکز نیا .دهدیم امش مالک هب یرتهنارمآ تلاح نآ یادص نینط مینادب

 دارفا مامت اب امش هک تسا رادروخرب یرتشیب ریثأت زا ینامز صوصخب
 زا هدافتسا .دیوگ یم نخس نلاس رد رضاح نایجاشامت ای بلطواد

 هورگ هجوت همانرب لوط رد هک تسا یتامعن و رارسا زا یکی نفورکیم



 ۳۷۷ / ...زاین دروم لیاسو

 . دنک یم بلج امش هب ار نایجاشامت و بلطواد
 ینویزیولت یاههمانرب رد ریوصت و ادص طبض یاههمانرب دننام رگا

 .تسا رتدیفم و رتبلاج دینک بصن ناتسابل هقی هب کچوک نفورکیم کی
 هب نآ یاهمیس نتفر هار عقوم رد ات دیشاب طاتحم یلیخ دیاب تروص نیا رد

 تلاح نیا رد اریز دنکن دروخرب هنحص یور رب رضاح دارفا و ناتدوخ یاپ
 هضرع و عارتخا اب ریخا یاهلاس رد .دوشیم دیلوت یدی دش هدنهدرازا یادص

 عفترم قوف تالکشم رثکا«دننک یم راک میسیب قیرط زا هک ییاهنفورکیم
 فلتخم طاقن رد نفورکیم دنح هک دوب نیا یمیدق هار کی .تسا هدش

 یقیسوم

 رد تیقفوم یارب مهم رایسب زاسهنیمز و لماع کی هنحص یقیسوم
 دناوتب هک دیشاب هتشاد رایتخا رد بوخ رتسک را کی امش رگ ا.تسا هنحص

 یمزیتونپیه یاههدیدپ شنیرفآ و قلخ هب «دنک یراکمه امش اب یبوخ هب
 هب یداع یشیامن یاهراک یارب یلو «دینک یم ادیپ تسد یاهداعلاقراخ

 . دینک هدافتسا یقیسوم یاهراون و توص طبض زا دیناوتیم یبوخ

 انشآأن هدنونش یارب رودقملایتح هک دیربب هرهب ییاهگنهآ زا دیاب

 و کیرحت هن شخب شمارآ اهگنهآ نیا دییامرفب تقد رگید یوس زا .دنشاب
 یاهگنهآ زا دیناوتیم امش فده نیا هب ندیسر یارب .دنشاب - هدننک جیهت

 هرهب یزیگنالد و مارآ یاهاون زا .دینک هدافتسا اهینوفمس ای کیسالک

 ورف قیمع شمارآ ای اهیزادرپلایخ «اهایژر ناهج هب ار ناسنا هک دیربب
 ار دوخ میالم متیر تدم مامت رد مارآ یاهگنهآ نیا دینک تقد ...دنربیم

 هک اجنآ زا .دننکن ادیپ رییغت دنت هب هرابکی اهنآ متیر زگره و هدرک ظفح
 دینک یعس نیاربانب «دراد یصخش و یقوذ هبنج کی یقیسوم باختنا
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 رد و باختنا ار بسانم یاهگنهآ زا یتاعطق دوخ هقیلس و قوذ قباطم

 و نایچاشامت کیرحت و جیهت تهج «همانرب مالعا زا شیپ یارب 3

 .دینک هدافتسا ینوفمس کیتامارد یقیسوم کی زا «ناجیه و باهتلا داحیا

 هنحص یور رب جیردت هب اههروس امش قیوشت اب هک ینامز مت

 . دیربب هرهب داش یقیسوم کی زا« دنیآیم

 یهورگ مزینونپیه هب دیهاوخیم راب نیلوا یارب هک یتاظحل رد ×

تسا کیتنامر و مارآر ایسب یقیسوم کی زا «دیزادرپب
 هک یقیسوم «دینک هداف

 .دربیم ییالط یاهباوخ و اهایور یایند هب ار ناسنا

 دینادیم حالص هک روطره میدش رک ذتم البق هک روطنامه

 اهگنهآ شحپ یدصتم هب و دینک باختنا ار ناتدوخ هاوخلد یاهگنهآ

.دنک شخپ ار یگنهآ هچ یعقوم هج رد هک دینک شرافس
 هک تسا حضاو 

 رادروخرب یدایز تیمها زا هچنآ .دراد یگنهامه و نیرمت هب زاین راک نیا

 تیوقت یارب و مارآ تروص هب ار نتم یقیسوم دیاب امش هک تسا نیا تسا

 دایز یلیخ ار اهوگ دنلب یادص زگر ه نیاربآنب .دیربب راک هب دوخ یاهراک

 هنحص یور رب زایندروم رگید لیاسو و میامض

 تایلمع رد هک مینک یم هراشا یفاضا لیاسو زا یخرب هب احنیا رد

 - یکی لاثم یارب .دنریگب رارق هدافتسا دروم دنناوتیم هنحص یور یشیامن

 و بآ چ راپ ددع کی «ناویل ددع دنج شرت یومیل ددع دنح «زیم ددع ود

 رارق هدافتسا دروم دنناوتیم امش یاهشیامزآ عون هب هتسب هک یلیاسو ریاس

 هشوگ کی رد دیاب مزاول و رازبا نیا .دنریگ یم یاج هورگ نیا رد «دنریگب

 ادیپ جایتحا عقوم ره «دنریگب رارق نایچاشامت مشچ زا رود و هنحص



 ۳۷۹ اب دروم لیاسو

 .دیرادرب هنحص رانک زا ار اهنآ دیناوتیم « دیدرک

 نارایتسد

 رفن کی هک تسا یتروص هب یمزیتونپیه یاههمانرب تیهام دنچره
 «دشاب زیماتیقفوم زین راک ةجیتن و دهد ماجنا یبوخ هب ار اهنآ دناوتیم مه
 و هوکش اب ناتیاههمانرب «دیشاب هتشاد رایتسد دنچ امش رگا لاحنیا اب یلو
 یبوخ هب دناوتب امش درم راکمه رگا .ددرگ یم رازگرب یرتشیب لالج
 هک دینک شهاوخ وا زا دیناوتیم امش «دشاب ییاناوت رونخس و دنک تبحص
 امش رگ ا دهد ماجنا ار هنحص یور هب اههژوس توعد و امش یفرعم تمسق

 تسامش زایندروم هک ار یلیاسو دناوتیم وا « دیشاب هتشاد نز رایتسد کی

 اهنآ هب اهیلدنص یور رب بلطواد هورگ نتسشن رد و دراذگب ناترایتخا رد

 کی رثکادح دینک یعس .دهد هئارا ار مزال یهبیامنهار و دنک کمک

 یبقع یاههشوگ رد اهنآ و دیشاب هتشاد رتخد رایتسد کی و رسپ رایتسد
 . دئوس رقتسم هنحص

 سابل

 ؛دریگب ماجنا لماک تافیرشت اب دیاب مزیتونپیه همانرب نوچ
 ۱. دنک هدافتسا گنیکو مسا ای یمسر سابل زا تسا رتهب روزیتونپیه نیاربانب

 بترم و کیش راولش و تک زا دیناوتیم «دیرادن رایتخا رد ار سابل نیا رگا

 .دنوشیم لئاق سابل یارب هنحص یاهروزیتونپیه هک یتیمهاو هجوت ۱
 یاههمانرب رتهب ققحت رد بادآ و تافیرشت شقن رب یدیکأت
 همج رت ار باتک نیا تین نیا اب مجرتم هک اجنآ زا .تسا یمزیتونپیه

 رارف یکشزپ هورگ مزیتونپیه دیئاسا و نایبرم هدافتسا دروم هک هدرک

 .«مجرتم» .تسا یکشزپ شوپور سابل نیرتبسانم نیاریانب .دریگب
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 دارفا رابتعا و ریتسرپ هب بسانم سابل هک دینادیم امش .دینک هدافتسا

 هک یناوح .دراد یدایز تیمها رابتعا و ریتسرپ مزیتونپیه رد و دیازفایم

 رایتسد هک یمناخ رتخد و هنارصع یمسر سابل کی دیاب تسامش رایتسد
 یاههمانرب رد .دنک هدافتسا یراتسرپ مروفینا ای بش سابل زا دیاب تسامش

 ظفح .درک هدافتسا گنراگنر ای فلج یاهسابل زا دیابن زگر ه مزیتونپیه
 . دوش تاعارم دیاب هشیمه هک تسا یلوصا زا راقو

 یلفش یاهدرگش زا یخرب

 تسد ناتشگنا ندرک یسیطانغم

 ای هتشاد داقتعا یئاویح سیطانغم هیرظن هب امش هکنآ زا رظنفرص

 دینک روصت هک تسا رتهب یلیحخ امش راک جیاتن رظنهطقن زا .دیشاب هتشادن

 E ی ۲ ۱2 هک و

 «ینهد روصت نیا هب نداد تینیع یارب . دیراذگب هنحص یور رب مدق سفن هب

 دیدش ضابقنا تلاح هب عمج همین تلاح رد ار دوخ تسد ود ناتشگنا

 دودحرد «دننک یم هاگن مه هب ى 9 یلاج وو دیروآرد

 نیا رد و دیرادهگن رود مه زا ار ناتناتشگنا کون رت رتمیتناس شش ای جنپ

 کون زا یتردقرپ نکاس ةتسیرتکلا نایرج ییوگ هک دینک رکف طیارش

 رکف نومضم نياهب یبوعهب رگا .(۸۷ لکش) دوشیم جراخ امش ناتشگنا
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 هک ردقره ساسحا نیا دیراذگب .تسا هدمآ دیدپ امش ناتشگنا کون رد
 نیا رد .دریگب لکش امش نهذ رد یرتشیب تدش و تردق اب .تسا نکمم
 هب لماک سفن هب دامتعا اب و دیورب هنحص یور هب هدنزرس و کباح طیارش

 یمزیتونپیههاگن

 نامشچ رد ندش هریخ عقوم رد «دینک ادیپ زومرم یهاگن هکنآ یارب

 تشپ رتمیتناس تسیب دودح رد هک یلایخ یاهطقن رب دینک یعس «هژوس
 ساسحا هژوس تلاح نیا رد .(۸۸ لکش) دینک زکر مت «تسوا نامشح

 وا مشچ ود هب مه «هناگ ادج تروص هب دیراد ناتمشح ود اب امش هک دنک یم

 هژوس هجوت ظفح رد هتکن نیا .دینکیم هاگن وا همجمج لخاد هب مه و

 رد هک هجنآ دننام نگل کی زیم کی یور رب هنحص زا یاهشوگ رد

 «دریگ یم رارق هدافتسا دروم اهتسد یوشتسش یارب یقرش یاهروشک

 نگل نیا یکیدزن هب«اههمانرب نیب ینامز هلصاف رد هژیو هب هاگهگ .دیراذگب
 ار اهنآ «یوشتسش زا سپ و دینزب بآ رد ار ناتیاهتسد ناتشگنارس و دیورب

 .دراد یدایز رایسب تیمها

 هدش یسیطانغم بآ نگل
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 سیطانغم هب امش نایجاشامت زا یدایز هدع هک اجنآ زا .دینک کشخ الماک

 امش رونام نیا اب ییوگ هک دنوریم ورف رکف نیا رد «دنراد داقتعا یناویح

 و دیدج یاهیژرنا و هدرک رود دوخ زا ار هدوسرف و هنهک یاهیزرنا
 تاکر ح نیا رد هکنیا زا رظنفرص .دینک یم اهنآ نیشناج ار یرتتردقرپ
 رایسب امش همانرب ناگدننیب دید زا «دشاب هتشادن ای هتشاد دوجو یتقیقح

 ای بلطواد دارفا اب تکرح نیا ةرابرد زگره .دنتسه اریگ و باذج

 هب شیوخ یاهایژر و راکفا رد اهنآ دیراذگب .دییوگن نخس نایچاشامت
 .دندرگب امش تک رح نیا یازب یلیلد لابند

 نلکودا و رطع

 زا سپ مه ام دوخ .دراد یمهم شقن مزیتونپیه داحیا رد شوخ یوب

 سفن شمارآ تلاح رد و هتسب ار دوخ نامشچ «ریذپلد هحیار کی مامشتسا
 دوجو یمزیتونپیه هنیمز ای رصنع هس هداس لمع نیا رد هک ميشك یم یفیمع

 تنس کی هک زر ای یدمحملگ یوق رطع زا دیهاوخب ناترایتسد زا .دراد
 و دیراذگب کجوک لقنم ود هنحص ةشوگ ود رد .دنک هدافتسا تسا یقرش
 دنراد دود و وب هک یداوم ریاس اي دنفسا «دوع بوج نآ شتآ یور رب

 طیارش رد ار دوخ بلطواد هورگ هلمج زا راضح تیعضو نیا رد .دیزیرب

 هعقاو هک دنراد راظتنا هظحل ره و دننک یم ساسحا ییوداح و فراعتمریغ

 .دهد خر یاهداعلاقراخ

 یردلق و روز اب ندرک مزیتونپیه

 هجیتن هژوس مسجت و رکفت تردق مزیتونپیه ققحت نایرج رد هچرگا

 رارق وا لوبق دروم روزیتونپیه تانیقلت رگا و دنک یم صخشم ار راک
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 یاهروژیتونیه زا یضعب دوجو نیا اب یلو «درادن ینادنچ ییآراک دریگن
 هک دننک یم مالعا هاگ «دنتسه ییاهیژرنا ندوب اراد یعدم هک یملعریغ

 مزیتونپیه قیرط زا هک اجنا زا .دننک مزیتونپیه ار یاهزوس ره دنناوتیم
 یاهوراد زا یخرب زا هدامتسا اب اهنآ «تسین نکمم فده نیا هب ندیسر

 کی ۹٩ لکش) قباطم روظنم نیا یارب .دننک یم مادقا راک نیا هب ربشوه

 نیا رد .دندنبیم هبنپبوچاب مکحم ارنآ برد و دننک یم باعتنا ار هشیش

 نیا یاهتنا رد و هدرک داجیا خاروس ود «فیرظ یزالف هلول ود اب هبنپ بوچ
 نیا زایکی رس رد . دننک یم بصن یکیتسالپ کیراب ةلول ود «یرلف هلول ود

 ششوپ لخاد هب یاهویج نوخ راشف هاگتسد رد هجنآ دننام_ راوپ کی اههلول

 هلول نآ هب رگید قرط رد و دننک یم بصن -دمدیم اوه وزاب فارطا

 لصو یاهشیش هلول کی مه نآ یاهتنا هب و دننک یم هفاضا ار یرتدنلب
 تمس هب ار اوه اهنت هک هفرط کی هچیرد کی زین راوپ رس رد .دننک یم
 .دننک یم بصن «دناریم جراخ

 یتشپ بیج رد ار راوپ سابل ریز رد روزیتونپیه ٩۰( لکش) قباطم
 رد ار ربشوه یوراد یوتحم کحوک فرظ و هداد رارق شراولش پج تمس

 ریز زا ار رگید هلول دعب و دراذگ یم شراولش تسار تمس یتشپ بیج

 چم هب بسچ اب ار نآ یاهتنا و هدروآ شتسار تسد نیتسآ فرط هب نهاریپ
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 رد .دنک یم لصو دشاب راضح دید نادیم زا جراخ هک یروط هي هد

 نیتسآ زا یشوهیب یوراد «دنک دراو راشف راوپ هب تسد اب رگا طیارش نیا
 .دوشیم جراح وا تسار تسد

 رب هنحص زکر م رد ار هزوس روزیتونپیه «لیاسو نیا زا هدافتسا یارب

 رب هک دهدیم رارق لقنم کی هژوس رانک رد و دناشنیم یلدنص کی یور

 دود و رطع نتخوس اب هک رگید یاهبوج زا یحرب ای دوع نآ شتآ یور
 مزیتونپیه یارب هک دیوگ یم هژوس هب .دراد دوحو ؛دننک یم دیلوت یدایر

 طیارش نیا رد :دنک یم هدافتسا یقرش زیمآرارسا شور کی زا وا ندرک

 ساپ ناونع هب و هتفرگ رارق هژوس لباقم رد روزیتونپیه ٩۱( لکش) قباطم
 ار وا هک یلاح رد و درب یم هزوس تروص کیدزن ار شتسد ناتشگنا نداد

 یظفل تانیقلت نایب هب «دنک یم قیمع یاهسفن ندیشک هب قیوشت
 «دربیم نیب را ار ربشوه یوراد یوب دوع دنت یوب هک اجنآ زا .دزادرپیم

 نایرح نیا رد هتبلا .دنوشیمن وراد زا هدافتسا هحوتم نایحاشامت و هروس

 .درک هدافتسا مه بالگ ای و یدمحم لگ یوق رطع زا ناوتیم
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 ٩۱ لکش

 یوراد عقاو رد «دوش هتشادهگن یفخم ادیکا دیاب هک شور نيا

 وا راک نایاب رد و هدرب نیب زا ار هروس تمواقم یدایز نازیم ات ربشوه

 .دوشیمن شوهیب یطیارش چیه تحت رد یلو دوشیم مزیتونپیه

 عیام لخاد رد هشيش ندش جک عقوم رد دیابن «دنرذگ یم هبپ بوج زا هک

 سحیب یوراد یوتحم زاگ یاج هب تروص نیاریغ رد اریز «دنشاب ربشوه
 . دوش یم هدیشاپ هژوس تروص هب هدننک شوهیب عیام «هدننک شرهبب و

 ناهایگ ندرک مزیتونپیه

 مزیتونپیه» ناونع اب یلبق تاحفص رد هک ار ربشوه هاگتسد نامه
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 رد و دیهد رارق هدافتسا دروم میدرک یفرعم امش هب «یردلق و روزاب ندرک

 رب نداد ساپ ای یژرنا لاقتنا ةناشن هب ار دوخ تسار تسد تشگنا هک یلاح

 دیروا راشف راوپ یور رب پچ تسد اب «دیهدیم تک رح نادلگ کی یور

 رد ...دنک ادیب نایرح هایگ یاهگرب یور رب ریشوه یوراد تاراخب ات

 و هدش هدرمژپ اهگرب تعرس هب نایجاشامت هدزتریح نامشج لباقم

 رایسب هدع .دییامرفب هجوت ٩۲( لکش) هب « دنوریم باوخ هب» و دنتفایم
 هب تبسن تاناویح دننام مه ناهایگ هک دنراد یهاگ آتقیقح نیا زا یمک

e 

+ 
 ۵ا

 لکش ٩۲ ۱

 تاج "سح

 رد سفن هب دامتعا اب رگا .دنهدیم ناشن لمعلاسکع ربشوه یاهوراد
 یدرف یاهتردق و سیطانغم یژرنا زا عافد رد هک ینارنخس کی نایرج

 یاهراج هراچیب نایجاشامت « دوش هدافتسا مه شیامزآ نیا زا .دوشیم دارا

 .تشاد دنهاوخن اضر و میلست زا ریغ
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 تاناویح ندرک مزیتونپیه

 ار ناگ دنرپ و اهشوم زا یعاونا هلمج زا کچوک تاناویح زا یخرب
 ندرک مزیئونپیه» شیامزآ رد هک درک مزیتونپیه یتروص نامه هب ناوتیم
 یاهشور زا یخرب یلو دیدرک هدهاشم ریشوه یاهوراد کمک هب «ناهایگ
 رظن هب « رتیعیبط» یشیامن یاههمانرب یارب هک دنراد دوحو مه رگید

 .دنی |یم

 الماک یعیبط تروص هب کانرطخ طیارش رد تاناویح زا یرایسب

 رود هب یچراکش تاناویح دید زا راتتسا یعون اب ات دنوشیم تکرحیب
 ای کیژولویزیف فیرظ تاکن نیا زا یعون هب اهنومزآ نیا مامت رد .دننامب
 هدافتسا «تسین هدش هتخانش مدرم هماع یارب هک تاناویح کیژولوکیاس
 .تسا هدش

 مزیتونپیه یشیامن یاههمانرب یارب کلومرام و هغابروق عاونا
 زیم یور هب تشپ هب ار تاناویح نیا راک نیا ماجنا یارب .دنتسه بسانم

 هب نآ زا سپ .دیرادهگن تیعضو نیا رد ار اهنآ هیناث دنچ یارب و دیناباوخب

 یارب ناویح طیارش نیا رد دیرادرب تاناویح ندب یور زا ار ناتتسد یمارآ
 ناویح ندرک رادیب یارب ٩۳(. لکش) دنامیم یقاب هدیباوخ تلاح هب یتدم

 هب ار ناویح تیعضو ای دینزب مه هب ار ناتدوخ یاهتسد مکحم دیناوتیم
 . دیناد رگ رب یداع تلاح

 هنر
 لکش ٩۳
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 ییایرد گنچرخ ای رتسبول ندرک مزیتونپیه

 ات تسا وگیم هب هیبش رتشیب تسا زمرق گنر هب هک ناویح نیا

 یبرغ یاهروشک تمیق نارگ ییایرد یاهکاروخ زا لاح ره هب «گنچرخ
 دروم و ییاشامت تاناویح زا و هدوب کر حتم رایسب ییایرد روناح نیا .تسا

 ار نآ«ناویح نیا ندناباوخ ای ندرک تک ر حیب یارب .تسا ناک دوک هقالع

 و هیاپ ناونع هب نآ یاهلاگنچ ای اهتسد زا و دیراذگب زیم یور رس هب
 طیارش نیا رد یهاتوک تدم یارب ار ناویح رگا .دینک هدافتسا هاگ هیکت

 تکرحیب الماک و ۹٤( لکش) دوریم باوخ هب تعرس هب «دیهد رارق
 هک تسا یفاک میناد رب یداع طیارش هب ار ناویح هکنآ یارب .دوشیم

 .میهد رارق شیاهاپ یور رب ار نآ هرابود

 هجوج ندرک مزیتونپیه

 ر 2

 شرس یمک و دیریگب ار ناویح ندرگ هجوج ندرک مزیتونپیه یارب
 دیناباوخب زیم یور رب مارا ار ناویح نا زا سپ .دیهد راشف شاهنت یور هب ار

 هک دیشکب میقتسم طخ کی جراخ فرط هب هجوج کون زا چگ کی اب و
 یمارآ هب نآ زا سپ .(۹۵ لکش) دشاب هتشاد لوط رتمیتناس هاجنپ دودح

 یارب هدنرپ هک دینک یم هدهاشم .دیرادرب هحوح ندب یور را ار ناتسد

 .دنامیم یقاب تک رحیب و تک اس یتدم
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 ۹۵ لکش

 یدنههچک وخ ندرک مزیتونپیه

 راک نیا ماجنا یارب .تسا رتهداس یدنه هچک و خ ندرک مزیتونپیه

 رب تشپ هب ار ناویح نآ زا سپ و دیناخرچب شندب رود هب ار روناج رابدنج
 هک ینامز ات یدنه هجک وخ طیارش نیا رد( لکش) دیهد رارق زیم یور

 ناویح ندرک رادیب یارب .دنامیم یقاب تیعضو نیا رد «دیهاوخب امش

 . دیمدب شا ینیب یاهخاروس هب هداس یلیخ

 ۹۶ لکش

 شوگر خ ندرک مزیتونپیه

 اب .دیناباوخب زیم یور رب تشپ هب ار ناویح راک نیا ماجنا یارب

 یور رب تکرحیب و مارآ ار نآ و هتفرگ ار ناویح یاهشوگ تسار تسد

 فلاخم تمس هب ار ناویح یاهاپ پچ تسد اب و دیهد رارق زیم کی
 .(۹۷ لکش) دیشکب

 هدیشک عضو نیا رد «تکرحیب الماک هیناث ۳۰ دودح ار ناویح

 یارب .دینک اهر ارنآ ی گتسههب دعب و دیرادهگن تشپ هب هدیباوخ و هدش



 مزینونپیه  فراعملاةریاد / ۰

 لکش ٩۷

 رد ًاعیرس هک تسا یفاک « «دینک جراخ تلاح نیا زا ای رادیب ار ناویح هکنآ
 رارق اهاپ یور رب یداع تیعصو هب ار نآ ای دیمدب شا ینیب یاهخاروس

 .دودیم رانک و هشوگ هب و هدش رادیب آروف شوگ رخ. دیهد

 ناهد رد دیدش ینیریش ساسحا نومزآ

 دینادیم امش .تسا یتسدرت و یزابهدبعش کی رتشیب نومزآ نیا
 ار زابهدبعش لامعا زا یرایسب هکنآ اب یزابهدبعش همانرب کی نایچاشامت
 رکف هکلب «دننادیمن رابهقح یدرف ار وا دوحو نیا اب «دنرادنب یمن یعقاو

 اهدنفرت نیا زا هک دنک یم باجیا وا هدننک مرگ رس و نیریش راک .دننک یم
 .دنک هدافتسا

 یمک هک ار کچوک و مرن یکیتسال پوت کی تست نیا ماجنا یارب
 یخاروس نآ تمسق کی رد. دینک باختنا «تسا رنگ رزب ودرگ کی زا

 هب دياب هلول لوط .دینک لصو نآ هب دنلب یکیتسال هلول کی و دینک هیبعت
 هرفح رد - ناتلغب ریز ار یکیتسالپ کچوک پوت رگا هک دشاب یاهزادنا
 دعب .دسرب امش تک نیتسآ کون ن هب هلول کون «دینک یزاساج - لغب ریز
 نآ رد نیراخاس فیطل ردوپ یرادقم و داجیا یکیتسالپ پوت رد یخاروس
 .دینک یزاساج ناتلغب رد (۹۸ لکش) قباطم ار هلیسو نیا .دیزیرب

 زا و دیریگب ناتتسد رد ار گرزب دنق هعطق کی نآ زا سپ
 لیخت و مسجت ار دنق نیا نیریش معط ًاقیمع و ادیدش هک دیهاوخب نایجاشامت
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 یولج فیدر رد و دییايب نییاپ هب هنحص یور زا تعرس هب هتبلا «دننک
 یور رب ییاهساپ تسد اب «ناتدوخ لغب ریز هرفح نداد راشف اب نایچاشامت

 هب تسا نیریش رایسب هک نیراخاس فیرظ ردوپ .دیهدب راضح تروص
 زا یزیجان رادقم دورو یلو دوشیمن هدید اوه رد دایر یمرن و تفاطل تلع

 ار نیریش هزم نانآ ات دوشیم ثعاب نایحاشامت همه ای یحخرب ناهد هب نآ

 .دننک ادیپ نامیا امش تانیقلت تردق هب ًاقیمع بیترت نیا هب و دنک سح

 .دزاسیم مهارف اهراک هیقب رد امش تیقفوم یارب ار هنیمز هبرجت نیا

 ' لوروش لودناپ

 دیناوتیم هداس یلیخ امش .تسا هداس رایسب لوروش لودناب نتحخاس

 لھچ - یو ویلا یا او نا

 و هتفرگ ۳و نرخ ی روم

Chevreul 0مجرتم» .تسا هداس هلیسو نیا حارط مان لوروش » 
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 دیناوتیم هداس هلیسو نیا زا .دوشیم اهر دازآ تلاح هب «نییاپ هب یرتشگنا

 هژوس هک ینامز ۹٩(. لکش) دینک هدافتسا هنحص تایلمع یارب یبوخ هب
 شیپ هک دینک نيقلت وا هب «دراد تسد رد ار لودناپ نیا (اههژوس ای)
 تکر ح پج هب تسار زا لودناپ نیا یتدم زا سپ هک دنک رکف شدوخ

 دعب .دنک یم ادیب ققحت تروص نیا هب راک هک دینک یم هدهاشم .دنک یم

 تهج رد «بقع هب ولج تهج رد لودناپ الاح هک دینک نیقلت وا هب یتدم زا
 تکرح هب تعاس یاههبرقع فالخرپ ای تعاس یاههبرقع شدرگ
 هدهاشم هکنآ زا سپ هتبلا .دتفایم قافتا تروص نیمههب عضو .دیآیمرد

 هک دینک نیقلت هژوس هب «دریگ یم تروص یبوخ هب تکرح کی دیدرک
 رد لودناپ تکرح هنیمز رد دعب .دتسیایم زاب تکرح را لودناپ الاح

 .دینک نیقلت هژوس هب رگید تهج



 مود و تسيب شخب

 یکیناکم لیاسو اب ندرک مزیتونپیه

 دنناوتیم یبوخ هب ؛دنراد هک یدایز یشیامن تیباذح اب لیاسو نیا

 لیاسو نیا هک اجنآ زا .دنریگب رارق هدافتسا دروم یمزیتونپیه یاهشیامن رد

 اهنآ ندرک مزیتونپیه اذل «دننک یم بلج دوخ هب ار اههژوس هجوت ًادیدش
 مه همانرب ناجیه و ییاریگ هب و دریگ یم تروص یرتشیب تلوهس اب
 . دیازفایم

 تردقرپ یرون عبنم کی کمک هب مزیتونپیه

 یارب باذج رایسب و دیدج شور کی کوک زلراچ نم تسود

 مشچ هت رد یرون رثا یاقب نوناق ساسارب هک هدرک یحارط ندرک مزیتونپیه
 زاین یبیج هوق غارچ ینمی هداس هلیسو کی هب اهنت نآ ماجنا یارب تسا راوتسا
 .میراد

 و دریگ یم رارق تحار یلدنص کی یور رب هژوس کینکت نیا رد

 و دیورب وا فرط هب هرابکی دیاب امش .دوشیم هدامآ ندش مزیتونپیه یارب

 رارق وا تسار مشچ یور رب ار ناتپچ تسد فک «ولج هب ندش مخ نمض

 نیا رد .دیزاس زک رمتم وا پچ مشچ یور رب ار هوق غارچ کی رون و هداد

 .دشاب رتمیتناس راهچ ات هس دودح رد دیاب هژوس مشچ زا غارچ هلصاف ماگنه
 دوش زکر متم یرون عبنم یور رب الماک هک دیهاوخب هژوس زا .(۱۰۰ لکش)
 سکالیر و شمارآ طیارش رد الماک ار دوخ ندب مامت نآ اب ماگمه و
 ار شنامشج هک دیهاوخب وا زا هیناثیس دودح زا سپ .دهد رارق هدرتسگ

 یور رب یرون راثآ یاقب زا یشان تاریثأت رثا رب .دنابسچب رگیدکی هب مکحم
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 نیاربانب .دنک یم ساسحا شمشچ رد دیدش رون کی اهتدم ات وا مشچ

 رون هکل کی امش هظحل نیا رد» :دییوگب وا هب ساسحا نیا تیوقت یارب

 رذگر د رون هکل نیا .دینک یم ساسحا ناتنامشح لخاد رد ار تردقرب

 یارب هک دراد دوجو ناکما نیا دنچره . دهدیم گنر و هزادنا رییغت نامز

 رون هکل نیا هب .دوشیم رهاظ هرابود یلو «دورب نیب زا رون هکل نیا یتاظحل

 ساسحا .دینک یم هجوت یرون رثا نیا هب امش هک روطنامه .دیوش قیقد

 زا سپ و دیوشیم رتدولآباوخ و دولآباوخ هظحل هب هظحل هک دینک یم

 نایب هب هظحل نیا رد بیترت نیا هب «.دیوریم ورف یقیمع باوخ هب یتدم

 یکتم لصا نیا رب ندرک مزیتونپیه شور نیا .دیزادرپیم «باوخ لومرف)

 یارب ار ینورد هطقن کی «زکر مت یارب یجراخ هطقن کی یاج هب هک تسا
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 نیا هک دینک یم ساسحا «هبرجت زا سپ .دیروایب دوحو هب ندرک زکر مت

 .تسا دیفم و رثؤم رایسب شور

 یدنهفارگونپیه ای همکد

 یور رب ار (۱۰۱ لکش) هباشم یحرط یپک وتف ای یشاقن قیرط زا
 رطق هب همکد هعطق کی یور رب ار نآ و دینک مسر ذغاک هعطق کی

 همک د یاهتمسق ةیقب تسا رتهب .دینابسچب اوقم هکت کی ای رتمیتناسراهچ
 ای اههمک د نیا زا ددع دنج دینک یعس بیترت نیا هب .دشاب هایس اوقم ای

 یاههیال رد اهنآ ندادرارق ای ندرک سرپاب .دییامرفب هیهت ار اهکسیدونپیه

 .دینک ظفح ابیزو زیمت ار اهنآ ینالوط یاهتدم یارب دیناوتیم «تحخس

 تسد اب هک دیهاوخب هژوس زا دندش هدامآ اهلکش نیا هکنآ زا سپ

 ای شرس یالاب رد ار اهنآ زا یکی ( دنک یم راک تسار تسد اب رگا) پچ
 هژوس زا .تسا رتهب رس یالاب رد نآ رارقتسا هتبلا «دریگب شنامشج لباقم
 ةطقن ناونع هب نآ زا و دوش هریخ لکش نیا لخاد دیفس هطقن هب هک دیهاوخب

 هتسخ دروم رد دینادیم هک هجنآ قباطم نآ زا سپ .دنک هدافتسا زکر مت

 نیقلت وا هب ار یبلاطم دیفس هریاد نیا ندش وحم و اهکلپ ندش نیگنس و ندش
 کشا شیادیپ و دیفس هطقن رد شزرل شیادیپ زا یدعب تاظحل رد و دینک
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 شنامشچ هکنآ زا دعب دینک هفاضا .دییوگب نخس وا نامشچ رد شزوس و
 و دوشیم رتنیگنس و نیگنس دوخ هب دوخ روط هب وا تسد «دندش هتسب
 و نیگنس ار وا هسلخ قمع راک نیا و دتفایم وا یاهاپ یور رب هرخالاب

 داجیا یارب نکمم یاهشور نیرتهب زا یکی نیا .دنک یم رتنیگنس
 .دیآیم رامش هب یهورگ مزینونپیه

 مزیتونپیههدننک داجیا چیپرام

aT ۳نیرترتم و نیرتهب زا یکی «ميزادرپیم نآ حرش هب هک یهاگتسد ۱ : :  
 .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یهورگ مزیتونپیه داجیا یارب هک تسا یلیاسو

 ۱۰۳ لکش

 قباطم دیناوتیم روظنم نیا یارب .تسا هداس رایسب هاگتسد نیا نتخاس

 ذغاک یور رب دیفس و هایس تروص هب بک رم اب ار یچیپرام (۱۰۳ لکش)

 ار حرط نیا تسا رتهب) دشاب رتمیتناسیس دودح رد نآ رطق هک دینک مسر
 ار نآ دیناوتیم هک ار هدش یشاقن هحفص نیا .( دنک مسر ناتیارب حارط کی

 دعب .دینک بصن نوفامارگ ناخرج هحفص یور رب «دیمانب «کسیدونپیه)»

 یوربور کسیدونپیه هک دینک بصن راوید یور رب یروط ار هعومجم نیا

 هکنآ زا سپ .دریگب رارق (نانآ مشچ حطس زا رتالاب ًاحیجرت و) نایچاشامت

 روتوم «دنتفرگ رارق شمارآ تلاح هب دوخ یاهیلدنص رد نایچاشامت
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 .دنکب ندیخرچ هب عورش چیپرام ات دینک نشور ار نوفامارگ ای هاگتسد
 زا دیناوتیم «دشاب رتشیب امش نایجاشامت دادعت و رتگر زب نلاس ردقره

 . دینک هدافتسا یرتگر زب کسیدونپیه

 هک دیهد رارق هحوت دروم ار یلوصا نامه هاگتسد نیا زا هدافتسا رد

 ۰ رم ت ۰ م ۳ ۳1 1 ل«

 رگا .دنتفرگ یم رارق هدافتسادروم یهورگ مزیتونپیه شزومآ رد لبق
 روصح سالک رد دنناوتن دایز هلغشم تلع هب کشرپنادند ای امام «کشزپ

 .دنربب هرهب یتوص راون زا یتح دنناوتیم یظفل تانیقلت یارب «دنناسر مه هب

 امش نامشچ هب ای فقس رد یاهطقن هب دیهاوخب نایجاشامت زا هکنآ یاج هب
 ناخرچ چیپرام نیا زک رم رد یاهطقن هب هک دیهاوخب اهنآ زا «دنوش هریخ
 یور رب هاگتسد نیا زا هدافتسا یگنوگح (۱۰4 لکش) رد .دننک زکر مت م , ۶ ۳ ۲ 
 .تسا هدش هداد ناشن هنحص

۳ 1 ٍِِ 

 "یدرف مزیتونپیه یارب هدننک مزیتونپیه جیپرام

 کی (۱۰۵ لکش) قباطم دیناوتیم فده هب ندیسر یارب

 ار هحفص نیا ". دییامرفب هیهت رتمیتناس یس رطق هب دیفس و هایس کسیدونپیه

 یلیحخ حرط «مزیتونپیه رد هزیاج هدنرب یاهشور» باتک ۴۳ هحفص رد ۱
 هب ار نآ دیناوت یم یپکوتف یاههاگتسد کمک هب هک دراد دوجو یرتهب
 «مجرتم» . دینک گرزب دیهاوخ یم هک هزادنا ره
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 بلغا رد هک نوفامارگ کی ناخرچ و کرحتم تمسق یور رب

 و دینک بصن ؛تسا دوجوم نازرا تمسق هب یتوص مزاول یاههاگ ر یمعت
 هلصاف .دیزاس رقتسم هژوس نامشج لباقم و الاب ارنآ(۱۰5 لکش) قباطم

 وا زا .دشاب رتمیتناس هدزناپ دودح رد دیاب هژوس نامشچ و کسید نیا نیب
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 زکر م هب « دنوشب هتسب ( دوخ هب دوخ) شنامشچ هک ینامز ات دینک شهاوخ
 هک ینتم ره زا و هدرک نشور ار هاگتسد نآ زا سپ .دنک هاگن چیپرام نیا ر ت

 کسیدونپیه نیا .دنک هدافتسا یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب «دینادیم مزال

 مزیتونپیه ار هژوس یهاتوک رایسب تدم رد و هدوب رثؤم و دیفم رایسب
 :نک یم

 تیمها زا امام و کشزپناور .کشزپنادند بطم رد تقو هک اجنا زا

 نيا کمک هب «رامیب شریذپ زا لبق ناوتیم «تسا رادروخرب یدایر

 ار ضیرم «بطم ناراکمه زا یکی تراظن تحت «یتوص راون کی و هاگتسد

 .دومنتیاده بطم هب ار وا دعب و درک مزیتونپیه
 .تسا هدش عادبا و یحارط کوک زاراچ طسوت مههاگتسد نیا

 هدننک مزیت ونپیه ۀنییآ

 زکر م رد رگا «دینک یم هظحالم (۸۳ لکش) رد هک ار هاگتسد نیا

 مزیتونپیه یاقلا یارب رثؤم و تردقرپ رایسب یاهلیسو «دیهد رارق هنحص

 لمع هب ار ششوک تیاهن دیاب هاگتسد رارقتسا رد .دیآیم رامش هب یهورگ
 مامت هرهچ دنباتیم فارطا هب هنیی آحوطس زا هک ینارون یاهعاعش ات دیروایب
 تعرس «رگید یوس زا .دنناشوپب «دنراد روضح نلاس رد هک ار یدارفا

 و هبرجتاب اهنت .دشاب نلاس تعسو اب بسانتم دیاب ور ود هنییآ شخرچ
 داجیا یارب .دینک یم کرد ار فیرظ تاکن نیا امش هک تسا رارکت

 رتمک یاهتعرس نیاربانب «دراد دوجو بسانتم تعرس کی اهنت مزیتونپیه
 امش «بسانتم تعرس ندروا تسد هب یارب .دنتسین دیفم نا زا رتشیب ای

 دوخ ناراکمه زا یکی زا و دیریگب رارق نلاس یاهیلدنص زا یکی رب ناتدوخ
 تسد هب هاوخلد تعرس هکنیا ات دنک مک ای دایز ار هنییآ تعرس هک دیهاوخب
 . دیایب



 مزیتونپیه فراعملاهریاد/ ۰

 دوخ یاهیلدنص رد هک دیهاوخب راضح زا مزیتوتپیه هب ندیسر یارب

 ناخرچ هنییآیور رب ار دوخ هاگن و دنریگب رارق سکالیر تلاح هب و مارآ
 هنییآ نیا «یفاک تافیرشت اب نآ زا سپ .(۱۰۷ لکش) دنزاس زکر متم

 نایب هب یهورگ مزیتونپیه یاقلا یارب و دیروآرد تکرح هب ار ناخرچ
 کی «هاگتسد نی طسوت رون شبات تخاونکی متیر .دیزادرپب یظقل تانیقلت

 .دروآیم دوجو هب ار تردقرپ هدننک مزیتونپیه رثا

 0 ۱۰۷ لکش کیمتیر غارچ

 دننام دوخ یناسون تکرح اب هک تسا یهاگتسد «مونورتم»

 لصاوف نيا و دنک یم میسقت یواسم یاههزادنا هب ار نامز «تعاس لودناپ

 زا یکی .دناسریم نایفارطا شوگ هب دوخ کیت کیت یادص اب ار ینامز
 نتعاون رد «تخاس ار نآ ناوتیم یگ داس هب هک هاگتسد نيا ةدافتسا دراوم

 نیا زا هدافتسا یارب .تسا ونایپ نتخاون تعرس میظنت عقاو رد ای ونایپ
 ی ۳

 یور رب ار یتردقرپ یلو کچوک غارچ «یهورگ مریبونپیه رد هاگتسد

 نایچاشامت زا .کیرات همین نلاس کی رد و دینک راوس مونورتم هبرقع کون
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 کیاب دناوتیم هک مونورتم کیمتیر یادص و غارچ تکرح تخاونکی

 هب ار یتردقرپ هدننک مزیتونپیه راثآ دوشب مه رتیوق یتوص هدننک تیوقت

 .دروآیم دوحو

 هتسیرتکلا کمک هب مزیتونپیه

 هسلخ داجیا یارب تردقمک یلو یندید رایسب لیاسو زا یکی

 رامش هب یکیرتکلا هلیسو کی هک تسا «بوقعی نابدرن» یمزیتونپیه
 رایسب هاگتسد نیا نامتخاس .دنک یم راک یوق راشف قرب اب هک دوریم

 یزلف الیم ود هب روتامروفسنارت کی قیرط را ار راشفرپ قرب و هدوب هداس

 دناهتفرگ رارق یتروص هب (۱۰۹ لکش) قباطم یزلف ةلیم ود نیا .دناسریم

 رگیدکی زا اهنآ ییالاب تمسق و رتکیدزن مه هب اهنآ نییاپ تمسق هک
 «دوشیم لصو یکیرتکلا تردقرپ نایرح هب هاگتسد هک ینامز .دنرترود

 و دنک یم تک رح الاب تمس هب نابدرن کی هلپ دننام جیردتب هک دوشیم
 لیکشت هلیم ود نیا نايم رد یرون ناشخرد هلپ دنچ نامزمه روط هب ًالومعم
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 .دوشیم
 رثوم نادنچ یهورگ مزیتونپیه یارب یندید هاگتسد نیا هک اجنآ زا

 هب دارفا یارب مه نآ - یدرف مزیتونیپه یارب ار نآ رتشیب «تسین زاسراک و

 قاتا کی رد هکنآ زا سپ .دیهد رارق هدافتسا دروم - ریذپ مزیتونپیه تدش

 تانیقلت نایب هب «دیدرک لصو قرب هب ار هاگتسد نیا کیرات همین

 . دیزادرپب یمزینونپیه
 دوجو هب کیمتیر روط هب ار یکیرتکلا یاهسوق هاگتسد نیا

 و هژوس دايز یری ذپ مزیتونپیه تردق هب رتشیب دیاب امش نیاربانب «دروآیمن

 . دیشاب یکتم ناتدوخ یظفل تانیقلت
 نیا رد هتسیرتکلا تلو ۵۰/۰۰۰ دودح رد هک احنآ زا .طابتحا

 یاهنشج و دایعا رد یناشفارون یارب نآ زا ًالومعم «دراد دوجو هاگتسد

 هلیسو نیا یزادناهار یارب تسا نشور .دوشیم هدافتسا جرخرپ و گر زب

 کیدزن زا و ًاقیقد ار نآ هب طوبرم یتظافح تامادقا قرب سدنهم کی دیاب

 لماوع نیرتگرزب زا یکی هک میهدیم حرش ار یاهلیسو اجنیا رد
 و هنحص زا یاهشوگ رد .تسا هنحص مزیتونپیه یاههمانرب تیقفوم رد رثوم

 دینک بصن یکیرتکلا زاسناسون ای «روتالیسوا» کی ناگمه مشچ زا رود
 کی هب دناوتیم وگ دنلب نیا .دیهد رارق وگ دنلب کی نآ رانک رد و

 نفورکیم کی زین هدننک تیوقت هب و دشاب لصتم یتوص هدننک تیوقت
 زاسناسون نیا یادص .تسا هتفرگ رارق زاسناسون لباقم رد هک دشاب لصو

 یدح زا رتشیب نآ ی اهناسون تعرس اریز دسریمن شوگ هب یداع تلاح رد
 ساکمنا دناوتیم دنجره «دشاب کرد لباق ناسنا یاهشوگ یارب هک تسا
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 نیا یزاسناسون تعرس .(۱۱۰ لکش) .دشاب هتشاد یمهبم کاوژپ ای
 .دینک میظنت کرد لباق یاهناسون هب تبسن دح نیرتالاب رد ار هاگتسد
 « دوشیمن هدینش یبوخ هب هاگتسد نیا یادص فراعتم تروص هب دنجره

 .دراذگ یم یاجهب یریذپ نیقلت رد یتردقرپ تارثا دوجو نیا اب یلو

 رس ۱۱۰ لکش

 رد ار شیوخ راثآ یلو «دوشیمن هدینش هناهاگ ۲ دنجره ءرگید ترابع هب

 هارمه رگ | بیترت نیا هب .دناسریم زورب و روهظ هفصنم هب هاگ دوان حطس
 هب یتردقرپ رایسب یریذپ نیقلت راثآ دوش شحپ امش یاهادص اب ماگمه و
 هاگتسد نیا زا دوخ همانرب لوط مامت رد دیناوتیم امش .دراذگ یم یاج
 . دینک هدافتسا دنک یم لمع یاهدیشوپ تروص هب الماک هک تردقرپ



 ینایاپ نخس

 تاسلج رد دیناوتیم امش هک دشاب هدنام یقاب یدیدرن نیرتکچوک دیابن

 رهاظ دنمشناد داتسا کی شقن رد «دنتسه مزیتونپیه شزومآ هب زاحم و

 دوخ نایوجشناد هب هک دیراد هفیظو امش «داتسا کی ناونع هب هجرگ | .دیوش
۳ 

 «دیزومایب ار مزیتونپیه یلمع تاکن و اهیروثت یتسدهداشک و تواخساب
 و زومر مامت «دنوش داتسا دنهاوخیمن هک ییانآ هب دشابن مزال دیاش یلو

 .دیهدب دای ار یشیامن مزیتونپیه رارسا

 و عادبا یرترثزم و رتدیدج یلمع یاهکینکت و رتون یملع بلاطم زور
 ۰ 7 و ۰ و ۰ ۾ ۰

 دیراذگن و دینکن للعت نتخومآ زا یاهظحل زگ ره .دنوشیم هضرع

 .دنزومایب

 هناخباتک هب امش هک رابره .دینک هعلاطم رتشیب هچره دینک یعس
 هک یباتک ره .دینک یم دروخرب یدیدج بلاطم و نیوانع اب «دیورب
 و قلخ هب راکتبا و عادبا تردق ای دینک یعس .دیناوخب دینک یم هدهاشم

 . دینک ادیپ قیفوت یرتبلاج و رتدیدج یاههدیدپ شنیرفآ
 و اهداضت اب .دیزادرپیم مزیتونپیه یاهیروئت هعلاطم هب هک یعقوم

 رد یدایز ریثأت تافالتخا نیا .دیوشیم وربور یدایز یاههدیقع فالتخا
 رگیدکی ناج هب اهرانیمس رد ار دیتاسا رتشیب و دنرادن امش راک
 تعیبط مزینونپیه دیراذگب .دینک یقلت یدج و مهم ار مزیتونپیه .دنزادنایم

 ةرابرد «دیشاب مزیتونپیه یعقاو داتسا کی هکنآ یارب .دشاب امش هیوناث

 و قیقحت هب « دینک هعلاطم ار یدایز یاهباتک «دینک تبحص دایز مزیتونپیه



 8۰۵ / ینایاپ نخس

 دیدرت نودب .دینک نیرمت رتشیب هچره رتمهم همه زا و دیزادرپب شهوژپ
 «دزاسیم مزیتونپیه داتسا کی یلومعم درف کی زا هک یلماع نیرتمهم

 .تسا نیرمت زاب و نیرمت «نیرمت

 هک مروآیم امش یارب هلمج دنچ «دیدنبب ار باتک نیا هکنآ زا لبق

 « دیشاب هتشاد نامیآ نائدوخ هب :تسا یلبق بلاطم هصالخ و هراصع عئاو رد

 نامیا ناتنایچاشامت هب رتمهم همه زا و دیشاب هتشاد نامیا ناتیاههژوس هب

 .دیراذگب مارتحا اهنآ هب هشیمه و دیرادب تسود ار اهنآ. دیشاب هتشاد



 «هسلخ قمع» عنتمم و لهس عوضوم

 یاهشور دوجو ؛دش یمزیتونپیه ۀسلخ دراو یدرف هکنآ زا سپ
 هب روزیتونپیه رمتسم و ررکم تانیقلت و وا ةسلخ ندرک رتقیمع یارب ناوارف
 رگنایامن «قیمع رایسب و قیمع باوخ» هب ندیسر ای ندش دراو یارب هزوس
 .دراد یددعتم تاجرد و حوطس مزیتوتپیه هک تسا تقیقح نیا

 یصخشم دح ات هدوشیم یمزیتونپیه ةسلخ دراو هک یدرف

 یرتشیب یریذپمزینونپیه تیفرظ ای دادعتسا ردقره و تسا ریذپ نیقلت
 ره رد هک اجنآ زا .دریگ یم رارق هسلخ زا یرتشیب قمع رد «دشاب هتشاد

 « دهدیم تیثم باوح تانیقلت زا یصاخ حطس هب هزوس «هسلخ زا یقمع

 ار هزوس «ییامام و یکشزپنادند «یکشزپ یاههنیمز رد مادقا ره ماجنا یارب

 زاین هاوخلد یمزیتونپیه ةدیدپ ماجنا یارب هک میناسرب یبسانم قمع هب دیاب
 .تسا مک اح هدعاق نیمه زین لوادتم يمزيتونپیه یاههدیدپ دروم رد .تسا

 دامجنا راچد ار یمزیتونپیه روس کی میناوتب هکنآ یارب لاثم ناونع هب
 و اریگ ةرظنم سکعرب «میهد رارق یلدنص ود یور رب ار وا و هدرک ینالضع
 و میراد زاین یمزیتونپیه کیس ةسلخ کی هب اهنت «دراد هک یزیگناباجعا
 رارق تیعضو نیا رد دنناوتب یتحار هب هعماج دارفا دصرد ٩۰ زا رتشیپ دیاش
 .دنریگب

 دياب «میشاب هتشاد یشکتسد یسحیب هدیدپ رارقتسا هب زاین رگا یلو
 زا دصرد ۱۰ دودح دیاش. دسرب طسوتم هسلخ هب و هدش رتقیمع هژوس هسلخ

 .دتسرب تلاح نیا هب دنناوتب هعماح دارفا

 ای ییانیب یفنم ای تبثم تامهوت دننام یاههدیدپ ميهاوخب هچنانچ
 هزوس هسلخ «مینک داجیا یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت قیرط زا ار ییاونش
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 هب دنناوتب هعماج دارفا زا دصرد۱۰ زا رتمک دیاش و دوشب رتقیمع یلیخ دیاب
 .دنسرب هسلخ زا قمع نیا

 مهرس تشپ لکشم هب هداس زا ار یمزیتونپیه یاههدیدپ رگا
 زا یخرب رد البق .دیآیم تسد هب یریذپنیقلت لودج کی «میسیونب

 هراشا «دنابسوه و سیوید لودج» هب "یملع ربتعم یاهباتک یاههمجرت
 ۳۰ هب و لکشم هب هداس زا ار یمزیتونپیه یاههدیدپ هنماد هک تسا هدش

 هب یسراف نابز هب راب نیلوا یارب باتک نیا رد .تسا هدرک میسقت شخب

 ار یدنبهقبط نیا هک ميزادرپیم «ودروب و نورک ول لودج» ریسفت و حرش
 .تساهدرک هئارا یتمسق ۰ ةعومجم کی یط

 «ودروب و نورکو ل» تیاور هب هسلخ قمع لودج

 هصخشم تمالع هجرد یمزیتونپیهذسلخ قمع

 دهد یمن ناشن تبثم لمعلا سکع ینیقلت جیههب ۰ ساسحریغ

 یمسجندشسکالیر ۱ هبشایلادیئونپیه
 دولآباوخیامیس ۲  یمزینونپیه

 اهکلپ شرپ ۳
 اهمشح دوخ هب دوخ ندش هتسب ٤

 ینهذ یبسن یگ دولآ ب اوخ «یرکف ندش سکاالیر ۵

 اهمادنا ندش نیگنس 1

 اهمشح یسپلاتاک ۷ کیس هسلخ

 اهمادنایبسن یسیلاتاک ۸

 کچوک تالضع زا یخرب راهمناکما ٩
 ےس  تسستسسسم
 نی و ی ۰ 1

 7 ۱ ةحفص «رجورک مایلیو رتکد فیلات مزيتونپیهاب درد نودبنامیاز . ۲

 .۱۲۷ ذحفص «زدور لئافار رتکد فیلأت مزیتونپیه یاهدربراک و اهیروتن 1



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ °۸

 هصخشم تمالع هجرد یمزیتونپیهسلخ قمع

 .سفنت ندشرتقیمعو ندشرتدنک «ضبن ندشدنک ۰

 «لمع «تکر حرد)هدرتسگ توخر و یتسس ۱

 (رکفت و تبحص
 کف رد باوخ هباشم تلاح شیادیپ و ندش لش ۲

 یناتحت
 روزیتونپیه و هروس نیب «تروپار» یرارقرب ۱۳

 هداس یمژیتونپیه زادعب تانیقلت قّقحت ناکما ۱٤

 نی 8

 یتیصخش تارییغت ۲

 ندب مامت رد ینیگنس ساسحا ۷
 مسج زا حور ندش ادج ساسحا ۱۸ طسوتمةسلخ

۱۹ 1 

 یئالضع لماک راهم ۰

 یبسن«یزنمآ»یشومارف ۱
 یشکتسد یسحیب ۲

 یسمل تامهوت ۳

 ییاونش تامهوت ٤

 ییایوب تامهوت ۵

 یطیحم طیارش هب تبسن ساوح تڌدح ٩
 هوم ۳۷

 هسلخزا جورخ نودب ءاهمشچ ندرک زاب تردق ۲۸ ای قیمعةسلخ
 نامز رد کمدرمیداشگ و تباث هاگن ۳۹ مسیلوپمانموس

 مشچ ندرک زاب



 ۰۹ | همش

 هجرد_ یمزیتونپیهذسلخ قمع

 هسلخ تارطاحخ لماک یشومارف ۱
 زادعب تانیقلت قیرط زا هدش یدنبهقبط یزنمآ ۲

 یمزینونپیه
 هدرتسگ و لماک یسحیب ۳

 یمزیتونپیهزادعب تانیقلت قیرط زا لماک یسحیب ۶
 بیرغو بیجع یمزیتونپیهزادعب تانیقلت لوبق ۵

 اهمشجهرک لرتنک لباقریغ تاکرح ۳۹

 هاضفرد ندوب روهطوغ ؛یکبس ساسحا ۷

 جورخ ساسحا «ندرک ادیپ مروت «ندروخ ناکت

 ندب زا حور
 اهلمعلا سکعو ینالضع تاک ر ح یدنکو ینخس ۸

 روزیتونپیه یادص بوانتم شهاک و شیازفا ٩

 نامز رد ویدار یادص ساسحا تلاح دننامه)

 (هاگتسیا کی ندرک نازیم
 تابرض دتنام) ندب یاههاگتسد لامعا لرتنک ۰

 (شراوگ هاگتسدو نوخراشف «بلق
 (یزنمرپیه) هدش شومارف تارطاخ یرو ادای ۱
 نامر رد ییارقهق ریس ۳

 زا دعب ِتانیقلت قیرط زا تبثم ییانیب تامهوت ۳
 یمزینونپیه
 ِتانیقلت قیرط زا یفنم ییانیب تامهوت ٤

 یمزیتونپیه زا دعب
 قیرط زا تبثم یرادینش تامهوت ۵



 مزیتونپیه فراعملاةریاد/ ۰۱۰

 هصخشم تمالع هجرد یمزیتونییهةسلخقمع

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت
 قیرطزا یقنم یرادینش تامهوت 1

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت
 تلاحرد) ندید باوخ ای ایژر داحیا ناکما ۷

 (یمزیتونپیهزادعب تانیقلت قیرطزاای هسلخ
 یزتسرپیه ۸

 اهگنر ساسحا ٩
 مامت نآ رد هک هدرتسگ یجیگ تلاح کی ۵۰

 ار یدرف .دوشیم راهم دوخ هب دوخ تاکر ح
 اب ناوتیم .تسا یتسیلوبمانموس طیارش رد هک
 .دناسر تلاح نياهب رمتسم نیقلت

۶ 4 £ 

 ریاس رد دنابسوه و سیوید لودج ریسفت و حرش رد هک روطنامه

 : دوش یم روصت «تسا هدما مزیتونپیه هنیمز رد بناجنیا یاههمجرت
 کی یاههلپ یط دننام- یجیردت و دنک رتالاب جرادم هب ندیسر *

 کی هک دراد دوحو هشیمه ناکما نیا دنجره دریگ یم تروص - نامتخاس

 .دنک یط هرابکی ار هلپ دنچ دوخ ریسم رد یتاظحل رد درف
 «دسرب ندش مزیتونپیه زا (یاهحرد) یحطس هب دنأوتب هک یدرف *

 ره تاصخشم و دسرب مه نآ زا رت نییاپ (تاجرد) حوطس هب دناوتیم ًامتح
 .دزاس رهاظ ار هحرد

 صخشم ًاقیقد هژوس کی یریذپمزیتونپیه نازیم هکنآ یارب ٭
 هک یاهجرد نیرتالاب «دینک وا شیامزآ هب عورش مک تاجرد زا «دوش



 اةن ٤1١

 وا هسلخ قمع رگنایامن «دهدیم باوج یبوخ هب امش تانیقلت هب صخش

 نا

 زا هدافتسا و ندش مزیتونپیه راب جنپ زا سپ درف ره ًالومعم *
 ادیپ یسرتسد یاهجرد هب «هسلخ قمع هب ندیسر کیسالک یاهشور
 حطس نیا . دنامیم یفاب تبات شرمع مامت یارب هک دنک یم

 هروس یناور و یحور عضو رد هک دنک یم رییغت ینامز یریذپ مزیتونپیه

 . دهد یور یدایز تارییغت و تالوحت



 مزیتونپیهدوخ و مزیتونپیه :فلا
 .ققحلالامج تاراشتنا لیگ کم دنامروا فیلأتمزیتونپیه فراعملافریاد . ۱

 تاراشتنا «زنورآ یراه فیلأت :مزیتونپه رد هزیاج هدنرب یاهشور .۲
 .قحلالامح

 .قحلالامج تاراشتنا « دنلتراه رتک د شراگن.دنلتراه مزیتونپیه.۳
 .تاعالطا تاراشتنا .تورش دراجیر رتک د شراگن:نیرن یملع مزیتونپیه. ۲

 تاراشتنا .تورش دراحیر رتک د شراگن مزیتونپه دوخ یملع یسررب .۵

 .تاعالطا

 .ک ر پسا تاراشتنا «,نوسپیج رتلاو فیلأتمزیتونپیه یاهیتفگش.۶
 .کر پسا تاراشتنا «دنلتراه رتک د شراگن:یکشزپپادند و یکشزپ مزیتونپیه.۷

 دنلتراه رتک د فیلأتیحارج و ییامام بنانز یاهبرامیب رد مزیتونپیه دربراک .۸
 .کرپسا تاراشتنا دراگلیه رتکد و

 .سیو رشن«زدور لئافار رتک د فیلأتمریتونپیه دربراک واهیروت ٩

 ؛نمیراه فزوژ رتکد فیلأت :مزیتونپیهدوخ تردق دربراک هوحن . ۰
 .ک رپسا تاراشتنا

 .دیون تاراشتنا «رجورک رتک د فیلأت:مزیتونپه اب درد یبانام ۱

 .ناهیک تاراشتنا «نورکل یلسل رتک د فیلأتمزیتونپیه ابراگیسکرت۲

 رشن «زنورآ یراه شراگن:ناکدوک مزینونپیه و میرس مزیتونپیه یاهشور ۳

 .سیو

 نشیت یدم:ب



 نسيت کر داتسا شراگن -یمزر یاهره تقیرط و نشیتیدم ند . ۴

 .قحلالامح تاراشتنا و رامیشد

 .سیو رشن «یرفمه یموئان شراگن:ینطابتفیرط «نشیتیدم. ۵
 ےک ۹ ۳7

 .سیو رشن «یگ وی شهام یشیراهام شراگن.یهک نافرع «نرشیت یدم. ۱۶

 رشن «اروم وکو ا وک اهوش شراگن:ازات ناک یش ای بان ند نشیتیدم »۷
 «سیو

 اگوی:ح

 .قحلالامح تاراشتنا« راگ نیآ.س .ک .ب ش راگناگ و تخرد ۸

 «دنومحیر اینوس شراگن "اگ وی اب یتسردنت و یتهالس «یتامرد 5 وب.

 .قحلالامح تاراشتنا

 .هرتسگ رشن «راگ نیآ.س.ک .ب شراگن:اگ وی ره. ۰

 یچ تاس جار یگوی یمآوس شراگن هاتاهاگ وہ لارگتبا» عماج یاگرب.۱
 .نیعم رشن «ادناناد

 یژولوکیاساراپ :د
 تاراشتنا «یراراه تیک رتکد شراگن سرد ۲۰ رد حور زاورپ . ۲

 .قحلالامح

 .قحلالامح تاراشتنا« وگ ور تاکسا ش راگنهدام رار رنا ۳

 .سیو رشن «زدنومدا نوئمیس فیلأت مزیت ونپپه یناوریاههدیدپ.۴
 .سیو رشن «نیترام کااز فیلأت:یناور و یحوریاهورین تیوقت .۵
 .ریبک ر یما تاراشتنا «تنجراس مایلیو رتک د فیلأت:هدش ریخست یاهحور. ۶
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